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ค�าน�า

 เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ซึ่งในขณะนั้นยังมี 

สถานะเป็นหอภาพยนตร์แห่งชาต ิได้รบัความไว้วางใจจากฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์  

พระต�าหนักสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ขอยืมตัวข้าราชการหอภาพยนตร์แห่งชาติ 

ไปร่วมพิจารณาเพื่อด�าเนินการอนุรักษ์ภาพยนตร์ส่วนพระองค์

 ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

นบัว่าเป็นภาพยนตร์ทีม่คีวามส�าคญัและมคีณุค่ายิง่ของชาต ิทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ  

ให้ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๓ และด�าเนินการสืบเนื่องต่อมาจนปัจจุบัน ยืนนานกว่า  

๖๐ ปีแล้ว นับว่าเป็นกิจการภาพยนตร์ส่วนพระองค์ที่มีความต่อเนื่องยาวนานมากกว่า 

ภาพยนตร์บันทึกพระราชกรณียกิจของพระเจ้าแผ่นดินหรือประมุขของประเทศอื่นใด 

ในโลก

 คณุค่าของภาพยนตร์ส่วนพระองค์นี ้นอกจากจะเป็นบนัทกึพระราชกรณยีกจิ 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์เป็นรายวันแล้ว ยังเป็น 

ภาพยนตร์ทีบ่นัทกึบรรดาพระราชพธิแีละรฐัพธิสี�าคญัของบ้านเมอืงเป็นล�าดบัมาตัง้แต่ 

ต้นรัชกาล การเสด็จพระราชด�าเนินทรงเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งทั่วราชอาณาจักร การ 

เสด็จเยือนประเทศต่าง ๆ เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีทั่วโลก บันทึกพระราชภารกิจที่ทรง 

งานต่าง ๆ และโครงการพระราชด�าริ ภาพยนตร์ส่วนพระองค์นี้ยังประกอบไว้ด้วย 

ภาพยนตร์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถ่ายด้วยฝีพระหัตถ์เองด้วย ซึ่งนับเป็น 

พระอัจฉริยภาพอีกด้านหนึ่ง

 ในสมัยที่ประเทศไทยยังไม่มีกิจการวิทยุโทรทัศน์หรือแม้สืบต่อมาจนถึง 

สมยัทีม่โีทรทศัน์แล้วแต่ยงัไม่แพร่หลาย พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ ทรงพระกรณุา 

โปรดเกล้าฯ ให้จัดท�าภาพยนตร์ส่วนพระองค์เป็นชุดพิเศษพระราชทานออกฉายตาม 

โรงภาพยนตร์ทั่วประเทศให้ประชาชนชมเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งปรากฏว่าเป็นภาพยนตร์ 

ยอดนิยมที่ประชาชนไทยทั่วประเทศพากันยินดีเฝ้ารอคอยชมทุกปี จึงไม่แปลกที ่

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์นีส้ามารถเกบ็เงนิรายได้สงูเป็นประวตักิารณ์เสมอ และทรงพระ 

กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินรายได้จากการจ�าหน่ายบัตรแก่โรงพยาบาลและ 

องค์การกุศลอื่น ๆ



 ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ จึงเป็นเครื่องแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณและความ 

รักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และขณะเดียวกันก็เป็น 

เครื่องแสดงถึงความจงรักภักดีและความรักที่ปวงชนชาวไทยมีต่อพระเจ้าแผ่นดินของ 

ตนอย่างลึกซึ้งด้วย

 เพื่อเป็นการสนับสนุนการด�าเนินการอนุรักษ์ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ หอ 

ภาพยนตร์จึงท�าโครงการศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ข้ึน ในปี พ.ศ.  

๒๕๔๕ โดยได้ท�าการศึกษาในเบื้องต้น ๓ ด้าน ได้แก่ การศึกษาข้อมูลภาพยนตร์ส่วน 

พระองค์เพื่อจัดท�าฐานข้อมูลและเครื่องมือช่วยค้น การศึกษาข้อมูลเพื่อเรียบเรียง การ 

จัดท�าประวัติภาพยนตร์ส่วนพระองค์ และการศึกษาสภาพฟิล์มและการจัดเก็บฟิล์ม 

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ เพื่อประเมินความเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาอนุรักษ์ฟิล์ม 

ภาพยนตร์

 ในปี ๒๕๕๕ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีโครงการก่อสร้างศูนย์อนุรักษ์ 

และบริการโสตทัศน์แห่งชาติ ซึ่งในอาคารดังกล่าวมีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการถาวร 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระราชาธิบดีแห่งโสตทัศน์” เพื่อ 

เทิดพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงพระปรีชาสามารถในศาสตร์ภาพยนตร์ ซ่ึงหอ 

ภาพยนตร์เห็นว่าโครงการศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ที่เคยได้ท�าไว ้

นั้น มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเตรียมข้อมูลท�านิทรรศการดังกล่าว จึงได้จัดพิมพ์เป็น 

หนังสือโครงการศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ โดยการจัดพิมพ์ครั้งนี้  

ได้ผนวกบทสัมภาษณ์บุคลากรฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ และบัญชีภาพยนตร์ส่วน 

พระองค์ตั้งแต่เร่ิมมีการจดบันทึกโดยคงลักษณะการสะกดไว้ตามเดิมให้มากท่ีสุดมี 

การปรับแก้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น หอภาพยนตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะม ี

ประโยชน์ต่อผู้ที่จะท�าการศึกษาภาพยนตร์ส่วนพระองค์ในอนาคต และสร้างความรู้  

ความเข้าใจ เรื่องการอนุรักษ์ภาพยนตร์ให้ดียิ่งขึ้น



๕๐ ปี ภาพยนตร์ส่วนพระองค์       ๖

 ก�าเนิดภาพยนตร์ส่วนพระองค์      ๑๑
 ภาพยนตร์ชุดส่วนพระองค์       ๑๓
 ข่าวในพระราชส�านัก       ๑๖
 พัฒนาการของฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์     ๑๗
 สารคดีโครงการส่วนพระองค์      ๑๘
 ฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์       ๑๙
 ผลการศึกษาวิธีการจัดเก็บและศึกษาสภาพการจัดเก็บฟิล์มภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ๒๓
 ข้อเสนอแนะ        ๒๔
 ภาคผนวก : บุคลากรฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน  ๒๗
 รายชื่อภาพยนตร์ชุดส่วนพระองค์      ๓๐
 สาระสังเขปภาพยนตร์ชุดส่วนพระองค์     ๓๓

บทสัมภาษณ์บุคลากร        ๔๑

 นายแก้วขวัญ วัชโรทัย       ๔๒
 นายต้น คงเจริญ         ๕๑
 นายทศพล ทองแก้วกูล       ๕๙
 นายธงชัย กมลดี        ๖๓
 นายธนชัย รังสิยีรานนท์       ๖๘
 นายธีรนันท์ โคตรสินธุ์       ๗๑
 นายบุญช่วย เหว่านาค       ๗๕
 นายประสาทพร สายเนตร       ๘๐
 นายพูนศักดิ์ ลี้ระเดช       ๘๖
 นายพูลศักดิ์ มณีประสิทธ์       ๙๒
 นายมานิตย์  รอดบุญ       ๙๗
 นายสมบัติ ฤทธิเกิด       ๑๐๗
 นางสาวดวงดาว อุนหะสุวรรณ์      ๑๑๑

ห้องเก็บฟิล์มภาพยนตร์และห้องตัดต่อฟิล์มภาพยนตร์    ๑๑๙

บัญชีฟิล์มภาพยนตร์ส่วนพระองค์      ๑๒๙
(๑ มกราคม ๒๔๙๕ - ๑๖ มกราคม ๒๕๐๘)

บัญชีฟิล์มภาพยนตร์ส่วนพระองค์      ๒๑๙
(มกราคม ๒๕๑๐ - มกราคม ๒๕๑๗)

บัญชีฟิล์มภาพยนตร์ส่วนพระองค์      ๓๑๕
(มกราคม ๒๕๒๘ - ธันวาคม ๒๕๓๐)

บัญชีฟิล์มภาพยนตร์ส่วนพระองค์      ๓๗๙
(มกราคม ๒๕๓๗ - มกราคม ๒๕๓๙)   

 

สารบญั
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๕๐ ปี ภาพยนตร์ส่วนพระองค์

 ๕๒ ปีล่วงมาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๓ เป็นวัน 

แห่งประวัติศาสตร์วันหนึ่งที่ปวงชนชาวไทยในสมัยนั้นเฝ้ารอคอยให้มาถึงด้วย 

ความปิติยินดี ด้วยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

และ ม.ร.ว.สิริกิติ์ กิตติยากร พระคู่หมั้น ได้เข้าสู่พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส  

ณ วังสระปทุม หลังจากนั้น ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ปีเดียวกัน พระบาทสมเด็จ- 

พระเจ้าอยู่หัวฯ ก็ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จข้ึนเสวย 

ราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินโดยสมบูรณ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ใน 

พระบรมมหาราชวัง และถัดมาเพียงหนึ่งสัปดาห์ทั้งสองพระองค์ก็เสด็จ 

พระราชด�าเนินกลับไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พระราชพิธีอัน 

เป็นมหามงคลยิ่งนี้นานครั้งจึงจะบังเกิดข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระราชพิธ ี

ราชาภิเษกสมรสอย่างเปิดเผยและเป็นทางการ รวมท้ังการทรงจดทะเบียน 

สมรสตามกฎหมาย ภาพเหตุการณ์ขั้นตอนต่าง ๆ  อันส�าคัญในพระราชพิธีตาม 

ราชประเพณีทั้งสองนี้กระท�าขึ้นแต่ภายในเขตพระราชฐาน ยากยิ่งนักที่พสก- 

นิกรทั่ว ๆ ไปจะได้เห็นด้วยสายตา มากที่สุดคือติดตามข่าวจากหนังสือพิมพ ์

และวิทยุเท่านั้น

 แต่ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ เพียง ๔ วันหลังจากทั้งสอง 

พระองค์เสด็จกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชาวพระนครก็ได้มีโอกาสชม 

ภาพพระราชพิธีส�าคัญทั้งสองโดยละเอียดตามล�าดับเสมือนได้เข้าเฝ้าอยู่ใน 

พระราชพิธีเอง จากภาพยนตร์ข่าวชุดพิเศษที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้น�าภาพยนตร์บันทึกพระราชพิธีท้ังสองครบทุก 

ขั้นตอน รวมทั้งภาพพระราชประเพณีส�าคัญอื่น ๆ ออกฉายให้ประชาชนชม 

ณ โรงภาพยนตร์ศาลาศาลาเฉลิมกรุง ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ภาพยนตร์ชุดอัน 

หาดหูาชมได้ยากยิง่นีจ้ะเป็นทีป่ลาบปลืม้ปิตยินิดขีองผูช้มมากเพยีงใด และนัน้ 

ก็เป็นครั้งแรกที่ประชาชนชาวไทยรู้จักกับ “ภาพยนตร์ส่วนพระองค์”
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11

ก�าเนดิภาพยนตร์ส่วนพระองค์

 แม้ประชาชนจะรู้จักภาพยนตร์ส่วนพระองค์ครั้งแรกจากภาพยนตร์ชุดที ่

ออกฉายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ แต่ความเป็นจริง “ภาพยนตร์ส่วนพระองค์” ในพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ถือก�าเนิดมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานกว่านั้น 

มากนัก หากย้อนดูตามหลักฐานที่ปรากฏก็เท่า ๆ  กับระยะเวลาที่สมเด็จพระศรีนคริน- 

ทราบรมราชชนนี ทรงเริ่มใช้กล้องถ่ายภาพยนตร์บันทึกภาพพระโอรส พระธิดาตั้งแต่ 

ครัง้ยงัทรงพระเยาว์นัน่ทเีดยีว นอกจากจะเป็น “ผูถ่้าย” แล้ว สมเดจ็พระศรนีครนิทร์ฯ  

ยงัทรงเป็น “ผูถ่้ายทอด” วชิาการถ่ายภาพยนตร์ให้แก่พระโอรสและพระธดิา โดยเฉพาะ 

พระโอรสองค์สุดท้องนั้นทรงมีความสนพระทัยในการถ่ายภาพนิ่งและภาพยนตร์เป็น 

พิเศษ 

 เมือ่ผนวกกับพระอัจฉริยภาพและความสนพระทัยอยา่งจรงิจังในศาสตร์และ 

ศิลป์เกือบทุกแขนง ท�าให้การถ่ายภาพยนตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็น 

ทั้งของเล่นที่ได้ใช้การผสมผสานวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปะเข้าด้วยกัน และเป็น 

เครื่องมือในการบันทึกประวัติศาสตร์ของรัชกาลไปโดยอัตโนมัตินับตั้งแต่สมัยยังทรง 

ด�ารงพระยศเป็นสมเด็จพระอนุชานั่นเลยทีเดียว โดยทรงถ่ายภาพนิ่งและภาพยนตร ์

บันทึกพระราชกรณียกิจของพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และเมื่อพระองค์เสด็จขึ้น 

เถลิงถวัลยราชย์เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรีแล้ว นอกจากจะทรง 

บันทึกภาพยนตร์ด้วยพระองค์เองแล้ว ยังโปรดให้ข้าราชบริพารท�าหน้าที่บันทึก 

ภาพยนตร์พระราชกรณียกิจต่าง ๆ  ด้วย โดยเริ่มจากพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส และ 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี 

พระราชประสงค์ให้ประชาชนทัว่ไปได้มโีอกาสเหน็พระราชพธิสี�าคญันีโ้ดยถ้วนหน้ากนั  

ด้วยเพราะเป็นสมัยท่ียังไม่มีเครื่องรับโทรทัศน์ในประเทศไทย ภาพยนตร์คือสื่อภาพ 

เคลือ่นไหวเพยีงสือ่เดยีวทีม่อียูใ่นเวลานัน้ เมือ่ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพยนตร์ 

พระราชพธิทีีถ่่ายท�าขึน้โดยพระราชทรพัย์ส่วนพระองค์ทัง้หมดให้ประชาชนได้ชม งาน 

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ก็ก�าเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ นับแต่นั้นเป็นต้นมา 
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ภาพยนตร์ชดุส่วนพระองค์

 ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ท่ีจดัท�าเป็นภาพยนตร์ชุดต่าง ๆ  ออกฉายให้ประชาชน 

ทั่วประเทศชมปีละชุดนั้น เป็นที่นิยมชมชอบของประชาชนชาวไทยนับตั้งแต่ชุดแรกที่ 

ออกฉาย สามารถท�ารายได้มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ เอาชนะภาพยนตร์ไทยและต่าง 

ประเทศทุกเรื่องที่ฉายอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน เมื่อลาโรงจากพระนครหลังจากท่ีมีการ 

ขยายรอบฉายออกไปอยูห่ลายครัง้ ประชาชนตามต่างจงัหวดักเ็รยีกร้องต้องการมโีอกาส 

ได้ชมพระบารมบ้ีาง หากเป็นในสมยัปัจจบุนักต้็องเรยีกว่าเป็นภาพยนตร์ยอดนยิมแห่ง 

ปี “ได้ทัง้เงนิและกล่อง” เป็นเหตใุห้มกีารผลติภาพยนตร์ชดุส่วนพระองค์ชดุอืน่ ๆ  ออก 

ฉายติดต่อกันถึง ๑๗ ชุด* เนื้อหาของภาพยนตร์แต่ละชุดจะประกอบไปด้วยภาพทรง 

ประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ อันเป็นพระราชประเพณี การปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั่ว 

ทุกภูมิภาคของไทย การเสด็จพระราชด�าเนินไปเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ  

รวมถึงภาพพระราชอิริยาบถต่าง ๆ ที่เป็นส่วนพระองค์ โดยเฉพาะภาพยนตร์ส่วน

พระองค์ที่ทรงถ่ายเอง ทั้งที่ทรงถ่ายภายในครอบครัว ข้าราชบริพาร และภาพถ่ายของ

ประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ ในทุก ๆ ที่ที่พระองค์เสด็จฯ ไปจากมุมกล้องที่ไม่สามารถ

มีผู้ใดถ่ายท�าได้ นั้นคือภาพประชาชนจากสายพระเนตรของพระเจ้าแผ่นดินของพวก

เขาเอง 

 ขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ชุดส่วนพระองค์ชุดต่าง ๆ เพื่อออกฉายตามโรง 

ภาพยนตร์ทั่วไปนั้น แม้จะไม่ต้องผ่านข้ันตอนการขออนุญาตจากกรมต�ารวจเช่นเดียว 

กับภาพยนตร์ทั่วไป แต่ก่อนท่ีภาพยนตร์ชุดส่วนพระองค์แต่ละชุดจะออกสู่สายตา 

ประชาชน ก็จะต้องผ่านการ “เซ็นเซอร์” อย่างละเอียดและรัดกุม จากคณะกรรมการ 

ตรวจพจิารณาภาพยนตร์ส่วนพระองค์ โดยพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงเป็นเสมอืน 

หวัหน้าคณะพจิารณาภาพยนตร์ ร่วมกบัพระบรมวงศานวุงศ์ ข้าราชการชัน้ผูใ้หญ่ และ 

องคมนตรี  หลังจากทอดพระเนตรแล้วก็ทรงเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมชมวิพากษ์วิจารณ์ได ้

อย่างตรงไปตรงมาเพือ่แก้ไขปรบัปรงุส่วนทีบ่กพร่องต่าง ๆ  ก่อนทีจ่ะน�าออกฉาย นีเ่ป็น 

ส่วนหน่ึงที่ท�าให้ภาพยนตร์ชุดส่วนพระองค์แต่ละชุดได้รับการตรวจพิจารณาอย่าง 

รอบคอบ ท�าให้เป็นท่ีช่ืนชอบของประชาชน เห็นได้จากการประสบความส�าเร็จอย่าง 

งดงามทั้งในแง่รายได้ และในแง่ค�าวิจารณ์จากผู้ชม

 ความปราณีตอีกประการหนึ่งในขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ชุดส่วนพระองค์  

กคื็อบทบรรยายทีก่ลมกลนืกบัเนือ้เรือ่งและภาพ ภาพยนตร์บางชุดอนัเป็นภาพพระราช 

พิธี เช่น ขบวนพระราชพิธีพยุหยาตราสถลมารค บทบรรยายก็แต่งเป็นร้อยกรอง ซึ่ง 

* ดูรายชื่อและสาระสังเขปของภาพยนตร์ทั้ง ๑๗ ชุดในภาคผนวก
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สอดคล้องเหมาะเจาะกับภาพพระราชพิธี หรือภาพยนตร์ท่ีเป็นการเสด็จประพาส 

สถานที่ต่าง ๆ บทบรรยายจะเป็นลักษณะของกลอนนิราศ เพื่อให้เกิดความซาบซ้ึง 

ตรึงใจ ผู้ทีป่ระพนัธ์บทบรรยายเป็นร้อยกรองกไ็ด้แก่ ท่านผูห้ญงิสมโรจน์ สวสัดกิลุ หาก 

เป็นภาพยนตร์ชุดที่เสด็จฯ เยือนต่างประเทศ หน้าท่ีเขียนบทบรรยายก็จะเป็นของ  

หม่อมเจ้าหญิงวิภาวดี รังสิต นอกจากนี้ยังมีผู้รับหน้าที่เขียนบทบรรยายในระดับ 

กิตติมศักดิ์อีกหลายท่าน หนึ่งในจ�านวนนั้น ก็คือ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช 

 ก่อนการฉายแต่ละครัง้ เจ้าหน้าทีข่องกองภาพยนตร์ส่วนพระองค์กจ็ะต้องท�า 

หน้าที่โฆษณาประชาสัมพันธ์การฉาย โดยการขับรถประกาศโฆษณาการเข้าฉาย 

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ไปตามที่ต่าง ๆ รอบกรุงเทพ รวมทั้งเรียกร้องความสนใจจาก 

ผู้ชมด้วยวงดนตรีที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้น เช่น วงสุนทราภรณ์ ที่รับเชิญมาเล่นดนตรีสด 

ให้ผู้ชมเป็นของก�านัลก่อนการฉายภาพยนตร์แต่ละรอบ โดยยังคิดราคาค่าเข้าชมตาม 

ปกติ ท�าให้การไปชมภาพยนตร์ชุดส่วนพระองค์เป็นสิ่งท่ีประชาชนชาวพระนครเฝ้า 

รอคอย และกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปที่หลาย ๆ รอบบัตรเข้าชมภาพยนตร์ส่วน 

พระองค์จะจ�าหน่ายหมดลงอย่างรวดเรว็ ไม่เพยีงพอกบัความต้องการจนต้องเสรมิทีน่ัง่ 

กันเลยทีเดียว 

 เมือ่ภาพยนตร์ออกจากโรงภาพยนตร์ในกรงุเทพแล้ว เจ้าหน้าทีภ่าพยนตร์ส่วน 

พระองค์ก็จะต้องเตรียมตัวเดินทางน�าภาพยนตร์ออกเร่ฉายตามต่างจังหวัด สุดแล้วแต่ 

จะมีหน่วยงานในจังหวัดใดขอพระราชทานภาพยนตร์ส่วนพระองค์ไปจัดฉายซึ่งล้วน 

เป็นการจัดฉายเพื่อหารายได้บ�ารุงการกุศลต่าง ๆ และในการฉายตามต่างจังหวัดก็ท�า 

ตามขั้นตอนเหมือนกับการฉายในกรุงเทพ นั่นคือต้องมีการโฆษณาด้วยรถตู้ของชาว 

คณะภาพยนตร์ส่วนพระองค์ กระจายเสียงให้ประชาชนทราบทั่วกันว่าจะมีภาพยนตร์ 

ส่วนพระองค์มาฉายทีไ่หน วนัใด เวลาใด ทกุ ๆ  ท้องทีไ่ม่ว่าจะทรุกนัดารขนาดไหน หาก 

ขอพระราชทานภาพยนตร์ส่วนพระองค์ไปฉาย คณะฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ก็จะ 

เดินทางไปจัดฉายให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ 

 นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ในฐานะอดีตหัวหน้าคณะฉาย

ภาพยนตร์ชุดส่วนพระองค์ ได้กรุณาย้อนภาพการ “เร่ฉายหนัง” ไปตามต่างจังหวัดใน

สมัยนั้นให้ฟังว่า 

	 “เดนิทางไปกนัเอง	ประมาณ	๔-๕	คน	มรีถอยูค่นัเดยีว	เป็นรถตูฟ้าร์โกต่อเตมิเอง 

ตรงกลางรถวางเครือ่งฉาย	และอปุกรณ์ต่าง	ๆ	ทัง้เครือ่งเล่นแผ่นเสยีงส�าหรบัแผ่น	๗๘ 

เครื่องขยายเสียง	ไมโครโฟน	ผมนั่งข้างหน้า	คนบรรยายนั่งข้างหลังกับคนวางแผ่น	

	 เมื่อหนังออกจากกรุงเทพฯ	แล้วก็ไปฉายต่างจังหวัดเหมือนหนังปกติ	 ไปครั้ง 

หนึ่งเป็นเดือน	จากกรุงเทพฯ	ก็ไปเหนือ	 ไปอีสาน	แล้วก็ลงใต้	 เหมือนสายของหนังเร่	 

เวลาไปก็พักกันตามโรงแรม	ไปฉายที่ไหนก็จะไปเจอพวกหนังเร่”
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 แม้ว่าคณะฉายหนังเร่ชุดนี้จะเป็นคณะฉายหนังเร่กิตติมศักดิ์ และภาพยนตร์ 

ที่น�าไปฉายจะเป็นภาพยนตร์ทีเ่กี่ยวกบัพระมหากษัตรยิ์ แต่กใ็ช่ว่าจะได้รบัการตอ้นรับ 

เป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย หลายครั้งในการเดินทางก็ต้องพบกับเรื่องตื่นเต้นผจญภัยจาก 

ผู้ก่อการร้ายบ้าง จากกลุ่มโจรบ้าง บางครั้งก็ต้องผจญกับความทุรกันดาร และสภาพ 

อากาศที่ไม่เป็นใจต่อการท�างาน แต่อุปสรรคต่าง ๆ ก็ไม่ท�าให้การฉายภาพยนตร์หยุด 

ชะงักลง คณะฉายภาพยนตร์เร่ เดินทางปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานทั่วทุกภูมิภาคใน 

ประเทศไทยจนกระทั่งภาพยนตร์ชุดสุดท้ายและผลพลอยได้จากการเดินทางนี้ คือ 

ประสบการณ์อันมีคุณค่า ดังที่นายแก้วขวัญว่า... 

 “...ได้ฝึกความอดทน	และได้รู้จิตรู้ใจของชาวบ้านทั่วไปเลย	 เขาวิจารณ์	 เขา 

ถาม	เค้าเอาใจใส่ตรงไหน	เรารู้หมด	เห็นหมด	ดี..เราได้ศึกษาแล้วก็น�ามาถวายรายงาน 

ต่อพระองค์ท่าน...”

 หลังจากการฉายภาพยนตร์ชุดในแต่ละครั้งสิ้นสุดลง หัวหน้าคณะจัดฉาย 

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ คือนายแก้วขวัญ วัชโรทัย จะน�าความขึ้นกราบบังคมทูลถวาย 

รายงานค่าใช้จ่ายและรายได้ทัง้หมดในการจดัฉายภาพยนตร์แต่ละแห่ง เพือ่ทีพ่ระองค์ 

จะโปรดเกล้าฯ พระราชทานรายได้ดังกล่าวแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอพระราชทานต่อ 

ไป

 ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ชดุต่าง ๆ  นัน้มไิด้เผยแพร่เพยีงในประเทศไทยเท่านัน้  

บางครั้งยังมีเสียงเรียกร้องจากคนไทยในต่างประเทศ ขอพระราชทานภาพยนตร์ชุดไป 

ฉายให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ร่วมกันชมพระบารมีของพระองค์โดยทั่วถึงกัน

  วตัถปุระสงค์ในการพระราชทานภาพยนตร์ส่วนพระองค์ออกฉายให้ประชาชน 

ชมนั้น มิใช่เพียงการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และเพื่อหารายได้เข้าองค์กรการกุศล 

ต่าง ๆ อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาล ศูนย์อนามัย ฯลฯ ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์เท่านั้น  

บางครั้งภาพยนตร์ชุดส่วนพระองค์นี้ ต้องท�าหน้าที่เป็นเครื่องปลอบขวัญและให ้

ก�าลงัใจราษฎรทีอ่ยูห่่างไกลและอยูใ่นพืน้ทีอ่นัตราย และในบางครัง้ ภาพยนตร์ชดุส่วน

พระองค์ยังต้องท�าหน้าที่แนะน�าให้ราษฎรไทยตามแนวขอบชายแดนซึ่งยังไม่มีสื่อสาร 

มวลชนชนิดใดแพร่ไปถึง ได้เห็นและจดจ�าพระพักตร์ของ “ในหลวงและพระราชินี”  

ของเขาอีกด้วย จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๑๐ โทรทัศน์เริ่มแพร่หลายในประเทศไทย และ 

โทรทัศน์ก็เสนอภาพยนตร์ข่าวพระราชกรณียกิจต่าง ๆ เป็นรายวันอยู่แล้ว การ 

พระราชทานภาพยนตร์ชุดส่วนพระองค์ออกฉายตามที่ต่าง ๆ จึงยุติลง
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ข่าวในพระราชส�านกั

 แม้การฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ตามโรงภาพยนตร์หยุดไป แต่ภารกิจของ 

หน่วยงานท่ีท�าหน้าทีบ่นัทกึภาพยนตร์ของพระองค์กม็ไิด้เบาบางลง หากยงัมกีารบันทึก 

ภาพยนตร์พระราชกรณียกจิของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัและพระบรมวงศานวุงศ์ 

เป็นปกติเกือบทุกวัน ซึ่งส่วนหนึ่งได้พระราชทานให้สถานีโทรทัศน์น�าออกอากาศใน 

รายการประจ�าวัน เจ้าหน้าที่งานภาพยนตร์ส่วนพระองค์จึงมีภารกิจรูปแบบใหม่ คือ 

เพ่ิมเตมิการตัดต่อ พมิพ์ฟิล์ม และเขยีนบทบรรยายภาพพระราชกรณยีกจิต่าง ๆ  ประจ�า 

วนัของเจ้านายแต่ละพระองค์ เพือ่ส่งข่าวให้กบัสถานโีทรทศัน์ ซึง่ในสมยัแรก ๆ  มเีพยีง  

๒ สถานีคือ ช่อง ๔ บางขุนพรหม และ ช่อง ๗ สนามเป้า (ปัจจุบันคือโทรทัศน์สีกองทัพ 

บก ช่อง ๕) และต่อมาก็เพิ่มช่อง ๙ และช่อง ๓ อีก ๒ สถานี รวมทั้งประมวลภาพส่วน 

พระองค์เป็นชุดเพื่อออกอากาศทางโทรทัศน์ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของเจ้านาย 

แต่ละพระองค์ แทนภาพยนตร์ชุดที่น�าออกฉายตามโรงอีกด้วยด้วย

 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักข่าว 

แต่ละสถานีเข้ามาถ่ายภาพยนตร์ข่าวพระราชกรณียกิจได้เอง เมื่อราว พ.ศ. ๒๕๐๘ -  

๒๕๐๙ และเมื่อรายการข่าวของแต่ละสถานีเริ่มทยอยเปลี่ยนรูปแบบของวัตถุดิบจาก 

ฟิล์มเป็นวดิโีอเทป เมือ่ประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๒๗ ความสมัพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าที ่

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์กับสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ จึงเป็นเพียงการประสานงาน ติดต่อ 

แจ้งหมายก�าหนดการ และอ�านวยความสะดวกให้นักข่าวสายพระราชส�านักของแต่ละ 

สถานีเข้าบันทึกภาพข่าวพระราชกรณียกิจในพระราชวัง จนถึงปัจจุบัน
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พฒันาการของฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์

 ภาพยนตร์ส่วนพระองค์เป็นหน่วยงานที่มีอายุยืนยาวมากว่า ๕๐ ปี หากเรา 

เริ่มนับจากการฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ชุดแรก เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓   

โดยเริ่มจากช่างภาพยนตร์ส่วนพระองค์เพียงหนึ่งคนเท่านั้น คือนายแก้วขวัญ วัชโรทัย  

ท�าหน้าทีถ่่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ครัง้แรกในงานพระราชพธิบีรมราชาภเิษก เมือ่ ๕  

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ด้วยกล้อง Filmo ร่วมกับ ม.จ.ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล (ซึ่งถือ 

เป็นครูด้านการถ่ายภาพยนตร์ให้กับนายแก้วขวัญด้วย) และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ 

โปรดเกล้าฯ ให้ฉายให้ประชาชนชม เมื่อเริ่มต้น “ภาพยนตร์ส่วนพระองค์” เป็นเพียง  

“กองงาน” เล็ก ๆ ท่ีสังกัดอยู่กับกองธุรการท่ีประทับ งบประมาณท่ีใช้ในการท�างาน 

ทั้งหมดอันได้แก่ ค่าอุปกรณ์ทั้งหมด ครุภัณฑ์ และเงินเดือนบางส่วนของเจ้าหน้าที่ใน 

กองงานนั้นล้วนมาจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่พระราชทานมาให้ทั้งสิ้น 

 ในระยะเริ่มต้น หน่วยงานมีฐานะเป็นเพียง “งานภาพยนตร์ส่วนพระองค์”  

โดยมนีายแก้วขวญั วชัโรทยั เป็นผูค้วบคมุดแูลพร้อมกบัเป็นช่างภาพยนตร์ไปด้วย ช่าง

ภาพในรุน่แรก ๆ  มเีพยีงไม่กีค่น เนือ่งจากงานถ่ายภาพยนตร์เป็นงานท่ีต้องอาศยัเทคนคิ 

และความรู้ทางด้านนี้โดยเฉพาะ  นอกจากจะฝึกหัด “คนใน” ที่จะต้องเป็นที่ไว้วาง 

พระราชหฤทัยเพียงไม่กี่คน จึงต้องอาศัย “บุคคลภายนอก” ที่ถ่ายภาพยนตร์เป็นอยู่ 

แล้วมาช่วยถ่ายเพื่อช่วยกันถวายงาน รวมทั้งส่งลูกหลานของ “คนใน” ไปศึกษาวิชา 

ถ่ายท�าภาพยนตร์ เพื่อกลับมาเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้โดยเฉพาะ

 แม้ว่าหน่วยงานจะปฏิบัติหน้าที่กันแบบงานส่วนพระองค์ คือใช้งบประมาณ 

ที่มาจากพระราชทรัพย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ท้ังหมด จึงต้องท�าอย่าง 

ค่อยท�าค่อยไป ไม่ขยายงานอย่างรวดเร็วจนเกินไป อันเป็นแนวทางตามพระราชด�าร ิ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่พระองค์ก็ทรงสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช ้

งานต่าง ๆ อันนับว่าทันสมัยพอสมควรในขณะนั้น คือมีกล้องถ่ายภาพยนตร์รุ่นต่าง ๆ  

เครือ่งล้างฟิล์มขาวด�า และเครือ่งตดัต่อบนัทกึเสยีงลงฟิล์มชนดิมแีถบแม่เหลก็ด้านข้าง  

เป็นต้น

 ถัดจากยุคแรกของหน่วยงานเพียงไม่ก่ีปี งานภาพยนตร์ส่วนพระองค์ก็ขยับ 

ฐานะเป็น “ส่วนภาพยนตร์ส่วนพระองค์” และยังคงสังกัดกองธุรการที่ประทับอยู่เช่น 

เดิม ภารกิจหลัก ๆ ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานคือการถ่ายพระราชกรณียกิจประจ�าวัน 

ของเจ้านายแต่ละพระองค์ รวมไปถงึการล้าง ตดัต่อ และพมิพ์ฟิล์มข่าวพระราชกจิ เพือ่ 

น�าส่งให้สถานโีทรทศัน์แต่ละช่องออกอากาศให้ประชาชนชม นอกจากนีย้งัต้องรวบรวม

ภาพยนตร์มาท�าเป็นภาพยนตร์ชุดออกฉายเป็นประจ�าทุก ๆ ปี 
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 หลังจากยติุการฉายภาพยนตร์ชดุส่วนพระองค์ไปไม่กีปี่ นายแก้วขวญั วชัโรทัย 

ต้องเดนิทางไปศึกษาต่อยงัต่างประเทศ คุณขวญัแก้ว วชัโรทัย จงึเข้ามารกัษาการ ก�ากบั 

ดูแลส่วนภาพยนตร์ส่วนพระองค์แทน ตั้งแต่ช่วง พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นต้นมา ซึ่งเป็นช่วง 

เริ่มโครงการส่วนพระองค์หลายโครงการ รวมทั้งโครงการพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ ในทั่วทุก 

ภาค หน้าทีข่องเจ้าหน้าทีภ่าพยนตร์ จงึรวมถงึการถ่ายท�าความคบืหน้า พฒันาการของ 

โครงการต่าง ๆ เพื่อบันทึกเก็บไว้ด้วย 

 นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ กลับมาจากทรงศึกษาต่อที ่

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก็ทรงเริ่มปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ตลอดจนการเสด็จฯ  

ไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในทุก ๆ ภูมิภาค ซึ่งเป็นต้นก�าเนิดของโครงการพัฒนาตาม 

พระราชด�าริต่าง ๆ มากมาย เช่นโครงการพัฒนาหุบกระพง โครงการพัฒนาดอย 

อ่างขาง โครงการพัฒนาเขาเต่า โครงการพรุโต๊ะแดง เป็นต้น ซ่ึงก็เป็นอีกหน้าท่ีหนึ่ง 

ของเจ้าหน้าที่ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ที่จะต้องติดตามถ่ายท�าความคืบหน้าและ 

พัฒนาการของโครงการพัฒนาเหล่านี้ เพื่อน�ามาจัดท�าเป็นสารคดีเก่ียวกับโครงการ 

ส่วนพระองค์ 

 โครงการพัฒนาในแต่ละที่นั้นก็คือแหล่งที่กันดารมากที่สุด แห้งแล้งมากที่สุด  

หรืออยู่ในป่าลึกที่สุด แต่ก็มิได้เกินกว่าพระวิริยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระเจ้า 

อยู่หัวฯ ที่จะทรงบุกป่าฝ่าดงเข้าไปพัฒนาแต่ละพื้นที่เพื่อให้ราษฎรได้มีความสะดวก 

สบายขึน้ในการประกอบอาชพี ท�ามาหากนิ ดงันัน้หน้าทีบ่นัทกึภาพและเผยแพร่ความ 

ก้าวหน้าในแต่ละโครงการจึงตกเป็นภาระหนักของเจ้าหน้าที่ภาพยนตร์ส่วนพระองค์  

ซึ่งกว่าที่แต่ละโครงการจะส�าเร็จลงมิได้ใช้เวลาเพียงปีหรือสองปี บางโครงการนับเป็น 

สิบปี จึงต้องอาศัยความอดทนในการท�างานที่ยากล�าบากอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อสารคดี 

โครงการพัฒนาแต่ละเรื่องส�าเร็จลง ผลที่ได้รับก็คุ้มค่า ด้วยเนื้อหาสาระของภาพยนตร์ 

ก็ย่อมมีคุณค่าอยู่ในตัวเอง และปัจจุบันภาพยนตร์สารคดีเหล่านี้เป็นที่สนใจของ 

ประชาชนเป็นอย่างยิง่ จะเหน็ได้จากความถีใ่นการขอพระราชทานฟตุเทจภาพยนตร์ที่

เกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งต่าง ๆ อยู่เสมอ ๆ 

สารคดโีครงการส่วนพระองค์



19

ฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์

 ภาพยนตร์ส่วนพระองค์มีฐานะเป็นส่วนมาเป็นเวลานาน จนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่าน 

มา มีการปรับโครงสร้างของหน่วยงานภายในพระราชวัง ส่วนภาพยนตร์ส่วนพระองค์  

ได้รบัการยกฐานะเป็น “ฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์” อยูภ่ายใต้สงักดัของกองงานส่วน 

พระองค์ แต่ยงัขึน้ตรงต่อรองเลขาธกิารพระราชวงัฝ่ายกจิกรรมพเิศษ คอื คณุขวญัแก้ว  

วัชโรทัย กองงานส่วนพระองค์นี้ แบ่งออกเป็น ๕ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายสถานีวิทยุ 

อมัพรสถาน (อ.ส.) ฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ฝ่ายภาพนิง่ส่วนพระองค์ และฝ่ายไฟฟ้า  

ประปา สวนจิตรลดา โดยมีนายดิสธร วัชโรทัย เป็นผู้อ�านวยการกองงาน 

โครงสร้างหน่วยงาน

รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

(นายขวัญแก้ว วัชโรทัย)

 

กองงานส่วนพระองค์

ผู้อ�านวยการกองงานส่วนพระองค์

(นายดิสธร วัชโรทัย)

 

ฝ่ายธุรการ   ฝ่ายสถานีวิทยุอ.ส.  ฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์  ฝ่ายช่างภาพส่วนพระองค์  ฝ่ายไฟฟ้าน�้าประปา

สวนจิตรลดา

หัวหน้างานภาพยนตร์ส่วนพระองค์

(นายศิรพรรณ เทหะมาศ)

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ  เจ้าหน้าที่บันทึกภาพยนตร์  เจ้าหน้าที่ฉายไฟ /บันทึกเสียง   เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพยนตร์   
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 ภายในฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์จะประกอบไปด้วยเจ้าหน้าท่ีงานสารบรรณ 

เจ้าหน้าที่บันทึกภาพยนตร์ เจ้าหน้าที่ฉายไฟและบันทึกเสียง และเจ้าหน้าท่ีตัดต่อ 

เจ้าหน้าทีต่ดัต่อและเจ้าหน้าทีง่านสารบรรณจะนัง่ท�างานประจ�าอยูท่ี่ฝ่าย ส่วนเจ้าหน้าท่ี 

บนัทกึภาพยนตร์ ฉายไฟ และบนัทกึเสยีง จะต้องตามเสดจ็ทุกพระองค์ บันทึกภาพยนตร์ 

เกีย่วกบัพระราชกรณยีกจิ เนือ่งในโอกาสต่าง ๆ  ตลอดจนบนัทกึภาพผูท้ีท่รงพระกรณุา 

โปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ ตามแต่หมายพระราชกิจประจ�าวัน โดยปฏิบัติหน้าที่ตามเวร 

ทีไ่ด้รับ นอกจากนีย้งัมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบอืน่ ๆ  ซึง่ถอืเป็นความรบัผดิชอบอย่างเป็น 

ทางการของฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์คือ 

-  ดูแลรักษาฟิล์มภาพยนตร์และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง  ๆ 

-  อ�านวยความสะดวกแก่ช่างภาพสถานีโทรทัศน์ บันทึกภาพพระราชกรณียกิจ 

ประจ�าวันในเขตพระราชฐานไปแพร่ภาพให้ประชาชนชม

-  ด�าเนินการส�าเนาแถบวีดิทัศน์ และฟิล์มภาพยนตร์ส�าหรับพระราชทานให้ 

สถาบันต่าง ๆ กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานเอกชน และบุคคลผู้ขอ 

พระราชทานตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

-  จัดท�าภาพยนตร์ประมวลพระราชกรณียกิจประจ�าปี และบันทึกภาพยนตร์ 

กระแสพระราชด�ารัสพระราชทานพรปีใหม่แพร่ภาพให้ประชาชนชม

 นอกจากหน้าที่รับผิดชอบอย่างเป็นทางการตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว ช่าง 

ภาพยนตร์รุน่พีย่งัมหีน้าทีต่ามธรรมชาติอกีประการหนึง่คอื การฝึกหดัเจ้าหน้าทีรุ่น่ใหม่  

ทั้งเรื่องเทคนิควิธีการถ่ายภาพยนตร์ รวมไปถึงเรื่องบุคลิกภาพ และกริยามารยาทของ 

การเป็นช่างถ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ที่เหมาะสม ซึ่งประการหลังนี้ เป็นสิ่งที่ส�าคัญ 

มากกว่าฝีมอืในการถ่ายภาพยนตร์เสยีอกี ส�าหรบัข้อควรและไม่ควรปฏบัิตใินการท�างาน 

ส�าหรับช่างภาพยนตร์ส่วนพระองค์นั้น หม่อมทวีวงศ์ถวัลย์ศักดิ์ อดีตเลขาธิการ

พระราชวัง ได้ให้ข้อคิดเรื่องนี้เป็นลายลักษณ์อักษร และชาวภาพยนตร์ส่วนพระองค ์

ก็น�ามาขยายเป็นแผ่นใหญ่ติดไว้ที่ประตูทางเข้าฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์เพื่อเตือน 

ใจกันเองว่า

	 “ช่างภาพเวลาถ่ายรปูหรอืภาพยนตร์	มกัจะมุง่แต่งานทีต่นปฏบัิตเิพือ่ให้ได้ผล 

ดี	 จนลืมสิ่งแวดล้อม	 บางครั้งปรากฏว่ายืนบังหน้าหรือยืนเคียงไหล่พระราชวงศ์	 และ 

ข้าราชการผูใ้หญ่	บางทถ่ีายข้ามศรีษะ	ข้ามไหล่	และบางทถึีงกบัถ่ายข้ามศรีษะพระสงฆ์	 

ต้องคอยตกัเตือนอยูเ่สมอ	ขอให้ระวงัในเรือ่งนีใ้ห้มาก	คอืก่อนจะถ่ายไม่ใช่แต่จะดเูฉพาะ 

จุดที่จะถ่าย	 ให้ดูรอบตัวเสียก่อนด้วยว่าควรจะเข้าตรงไหน	 ยืนหรือนั่งตรงไหนจึงจะ 

เหมาะสม”
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 ในอดีตนั้น ช่างภาพยนตร์แต่ละคนจะต้องท�างานเป็นหมดทุกข้ันตอน เรียก 

ว่าให้ครบวงจร คือต้องถ่ายเป็น ล้างฟิล์ม (ขาวด�า) ได้ ตัดต่อได้ ใช้เครื่องบันทึกเสียงได้  

ใช้เครื่องฉายเป็น บางคนอาจจะต้องท�าหน้าที่บรรยายด้วย เฉพาะการตามเสด็จฯ เพื่อ 

บันทึกภาพก็เป็นงานที่หนักและเหนื่อยมิใช่น้อยแล้ว เนื่องจากต้องแบกเครื่องมือ 

อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการถ่ายอยู่ตลอดเวลาที่ตามเสด็จฯ เมื่อกลับจากการถ่ายแล้วก็ต้อง 

ล้างฟิล์ม ตัดต่อ พิมพ์ฟิล์ม และเขียนบทบรรยายในกรณีท่ีต้องส่งเป็นข่าวให้สถานี 

โทรทัศน์ ฯ ลฯ 

 ในช่วงที่มีการฉายภาพยนตร์ชุดตามต่างจังหวัดก็จะต้องมีการผลัดเวรกัน ชุด 

หนึ่งรักษาการปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ท่ีกรุงเทพ อีกชุดหนึ่งออกตระเวนฉายภาพยนตร์ เมื่อ 

ชุดที่ออกฉายภาพยนตร์ต่างจังหวัดกลับมาสวนจิตรลดา อีกชุดหนึ่งก็จะต้องออกฉาย 

ภาพยนตร์ต่างจังหวัด สลับกันไป  

 ปัจจุบัน ช่างภาพยนตร์ไม่จ�าเป็นต้องท�าทุกกระบวนการเหมือนสมัยก่อน  

เพราะมีเจ้าหน้าที่ด้านตัดต่อโดยเฉพาะ ไม่ต้องพิมพ์ฟิล์มเอง เนื่องจากไม่ต้องส่งฟิล์ม 

ข่าวให้สถานโีทรทศัน์ ไม่ต้องท�าหน้าทีบ่รรยาย เนือ่งจากไม่มภีาพยนตร์ชดุฉายตามโรง 

อีกต่อไป แต่ภารกิจของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายมิได้สบายขึ้น เนื่องจากในสมัยก่อน การเสด็จ 

ออกปฏบิติัพระราชกรณยีกจินัน้มกัจะเสดจ็พร้อมกนัทกุพระองค์ในขบวนเดยีว จ�านวน 

หมายราชกิจจึงไม่มากและไม่ยุ่งยากเท่าใดนัก แต่หลังจากที่พระเจ้าลูกยาเธอ และ 

พระเจ้าลกูเธอทกุพระองค์ทรงส�าเรจ็การศกึษา และเริม่แยกขบวนกนัเสดจ็ฯ ท�าให้ต้อง 

แบ่งช่างภาพออกตามเสด็จฯ ในแต่ละขบวน บางครั้งทุกพระองค์เสด็จฯ พร้อม ๆ กัน  

แต่เป็นพระองค์ละขบวน ก็ต้องเป็นหน้าที่ของหัวหน้างานที่จะคอยจัดสรรว่า ช่างภาพ 

คนใด ตามเสด็จฯ เจ้านายพระองค์ใด แม้ว่าช่างภาพบางคนจะต้องตามเสด็จฯ ประจ�า 

พระองค์ แต่ถ้ามีพระราชกิจเข้ามามาก ก็ต้องช่วยเฉลี่ยงานกันออกไป

 ตลอดมา ฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ เป็นหน่วยงานซ่ึงมีเจ้าหน้าท่ีอยู่น้อย 

เมือ่เทยีบกบัปรมิาณงานทีต้่องดแูล ดงันัน้เจ้าหน้าทีแ่ต่ละคนกจ็ะต้องช่วยกนัท�างานใน 

ทุกหน้าที่ เริ่มตั้งแต่ท�าความสะอาดส�านักงาน อันเป็นงานแรกท่ีเจ้าหน้าท่ีเข้าใหม่ทุก 

คนต้องท�าเหมือน ๆ กัน ซึ่งจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ทั้งในอดีตและปัจจุบันก็พบว่า 

ยังเป็นเช่นนี้อยู่ คือเมื่อมีเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอ ทุกคนก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ  

แต่เจ้าหน้าที่ทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่รังเกียจที่จะท�างานแม้แต่การกวาดถู 

ท�าความสะอาด หรอืการบรกิารบคุคลภายนอกที่เขา้มาติดต่อ เนือ่งจากถอืว่าทีท่�างาน 

นั้นเป็น “บ้านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” ฉะนั้นจึงเต็มใจและเป็นเกียรติที่ 

จะท�างานทุกอย่างเพื่อถวายแด่พระองค์ 

 ตลอดระยะเวลา ๕๖ ปีที่ทรงครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ 

พระราชวงศ์ทกุพระองค์ทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิน้อยใหญ่อย่างไม่หยดุหย่อน และ 

ทรงโปรดให้บนัทกึภาพพระราชกรณยีกจิทัง้หลายทัง้ปวงเป็นฟิล์มภาพยนตร์ ดงันัน้ไม่



22  โครงการศึกษาเพ่ือการอนุรักษ์ภาพยนตร์ส่วนพระองค์

ต้องสงสัยเลยว่า กว่าครึ่งศตวรรษที่มีการบันทึกภาพยนตร์ส่วนพระองค์มาโดยตลอด 

นั้น จะมีจ�านวนฟิล์มมากมายขนาดไหน 

 ฟิล์มภาพยนตร์ที่บันทึกทั้งพระราชกรณียกิจของเจ้านายพระองค์ต่าง ๆ  รวม 

กับฟิล์มที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงบันทึกด้วยพระองค์เองซึ่งเก็บอนุรักษ์ไว้ 

ในห้องเก็บฟิล์มของฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ พระต�าหนักจิตรลดานั้นมีมากกว่า  

๔,๐๐๐ ม้วน หากดูรายละเอียดในแต่ละม้วน พบว่ามีหัวข้อบันทึกพระราชกรณียกิจ 

และพระราชกิจนับ ๑๐ รายการ นั้นหมายความว่า เฉพาะพระราชกรณียกิจที่บันทึกไว้ 

เป็นภาพยนตร์ ๑๖ มม. นั้นมากกว่า ๔๐,๐๐๐ รายการ นี่อาจจะเป็นหลักฐานหนึ่งที่ 

น�าไปอนุมานได้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ 

ของไทย ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ประกอบพระราชกรณียกิจมากที่สุดในโลก!

 แม้ว่าในปัจจุบันฟิล์มภาพยนตร์ส่วนพระองค์ท้ังหมดจะถูกเก็บไว้ในห้องเก็บ 

ฟิล์มที่มีการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นที่พยายามจะให้ได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อ 

รักษาภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของชาติให้อยู่ยาวนานที่สุด แต่ก็ยังมีฟิล์มจ�านวน 

หนึ่ง เกิดการเสื่อมสภาพในลักษณะต่าง ๆ  เนื่องจากการเก็บรักษาอันไม่ถูกสุขลักษณะ 

ในอดตี ฟิล์มบางส่วนผพุงัจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ ผลงานอนัทรงคณุค่าในการบนัทกึ 

ประวัติศาสตร์ของฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ตลอดระยะ ๕๒ ปีก็จะสูญหายไปอย่าง 

น่าเสียดาย ส�าหรับฟิล์มบางส่วนที่เสียหายในระดับที่ซ่อมแซมได้ ก็จะต้องได้รับการ 

ช�าระซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน นี่จึงเป็นที่มาแห่งภารกิจพิเศษของหอภาพยนตร์แห่งชาติ  

กรมศิลปากรที่จะเข้ามาท�าการศึกษาวิจัยตรวจสภาพฟิล์มภาพยนตร์ส่วนพระองค์ 

ทั้งหมด ก่อนที่จะด�าเนินการช�าระซ่อมแซม และปรับปรุงการจัดเก็บสมบัติของชาติใน 

รูปของแผ่นฟิล์มต่อไป 
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ชนิดของฟิล์ม

 ฟิล์มภาพยนตร์ส่วนพระองค์ซึง่เกดิจากการถ่ายท�าสัง่สมเรือ่ยมานบัแต่ปีพ.ศ.  

๒๔๙๓ จนปัจจุบัน โดยเกือบทั้งหมดเป็นฟิล์มภาพยนตร์ชนิดรีเวอร์ซัลขนาด ๑๖ มม. 

สี 

ขนาดปริมาณ และ การบรรจุ

 ฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ใช้วิธีตัดต่อเรียบเรียงภาพยนตร์ที่ถ่ายแต่ละ 

เหตุการณ์รวมเข้าเป็นม้วนใหญ่ เป็นความยาวม้วนละประมาณ ๑,๖๐๐ ฟุต โดยกรอ 

บรรจุใส่ล้อส�าหรับฉายและบรรจุล้อฟิล์มแต่ละม้วนในกล่องทรงกลมหรือกระป๋องปิด 

ฝา รวมจ�านวนกล่องได้ประมาณ ๔,๐๐๐ กล่อง

 ล้อและกล่องบรรจฟิุล์มภาพยนตร์เหล่านีส่้วนใหญ่เป็นกล่องโลหะเหลก็เคลอืบ 

สี ส่วนน้อยเป็นล้อและกล่องพลาสติก ซึ่งเป็นล้อและกล่องบรรจุฟิล์มที่น�าเข้าจากต่าง 

ประเทศ นอกจากนี้ยังมีบ้างที่บรรจุในกล่องอลูมิเนียม และล้อเหล็กกับกล่องกระดาษ 

แข็ง 

 ในระยะห้าปีมานี ้ทางฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ได้สัง่ท�ากล่องบรรจฟิุล์มขึน้ 

เองด้วยเหล็กไร้สนิมหรือแสตนเลสแต่มีจ�านวนไม่มากนัก

การจัดเก็บ

 กล่องบรรจฟิุล์มภาพยนตร์ส่วนพระองค์ จะได้รบัการจดัเกบ็ในช้ันเกบ็โดยการ 

วางตามแนวตั้ง ซี่งเป็นวิธีจัดเก็บฟิล์มภาพยนตร์ในมาตรฐานของห้องสมุดภาพยนตร์  

ซึ่งมุ่งเน้นความสะดวกในการใช้งาน เพราะสามารถหยิบหรือดึงออกจากชั้นเก็บได้ง่าย

สภาพแวดล้อมห้องเก็บ

 ปัจจุบันห้องเก็บฟิล์มภาพยนตร์ส่วนพระองค์ มีอยู่ ๒ ห้อง แต่ทั้งสองห้องติด 

กันและมีช่องเปิดถึงกัน อยู่ในอาคารเก่า ๒ ชั้น ในบริเวณพระต�าหนักสวนจิตรลดา  

พระราชวงัดสุติ ห้องเกบ็ฟิล์มภาพยนตร์นี ้เป็นการดดัแปลง ใช้ห้องทีม่อียูเ่ดมิในอาคาร 

มาท�าเป็นห้องเก็บฟิล์มภาพยนตร์ ห้องเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน ฝ้าเพดานเป็นไม้พื้นชั้น 

บนแต่ฝ้ายิบซั่มแผ่นเรียบ พื้นเป็นคอนกรีต โดยสร้างชั้นเหล็กส�าหรับวางกล่องบรรจ ุ

ฟิล์มภาพยนตร์ ติดตั้งเครื่องท�าความเย็นและติดตั้งเครื่องก�าจัดความชื้นในอากาศ ปิด 

ผลการศกึษาวธิกีารจดัเกบ็และศกึษาสภาพการจดัเกบ็
ฟิล์มภาพยนตร์ส่วนพระองค์
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หน้าต่างและประตูตลอดเวลา และเดินเครือ่งท�าความเยน็และก�าจดัความชืน้ตลอด ๒๔ 

ชั่วโมง 

 คณะท�างานศึกษาได้น�าเครื่องบันทึกกราฟวัดอุณหภูมิและความช้ืนไปตั้งวัด 

ในห้องเกบ็ฟิล์มภาพยนตร์ทัง้สองห้อง เพ่ือบนัทกึกราฟเป็นเวลา ๑ สปัดาห์ผลการบนัทกึ 

กราฟชี้ว่า อุณหภูมิในห้องเก็บฟิล์มภาพยนตร์ที่ ๑ อยู่ที่ ๒๐ ºC + ๒ โดยขึ้นสูงสุดและ 

ต�่าสุดวันละ ๑ ครั้ง ส่วนความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศอยู่ที่ ๔๐% + ๕ โดยขึ้นสูงสุดต�่าสุด 

วันละครั้งเช่นกัน

 ส่วนห้องเก็บ ๒ อุณหภูมิอยู่ที่ ๑๒ ºC + ๑ ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศอยู่ที่  

๔๕ % + ๕ ขึ้นสูงสุดต�่าสุดวันละ ๑ ครั้ง

ข้อเสนอแนะ

๑. ขนาด ปริมาณและการบรรจุ

 การกรอฟิล์มภาพยนตร์ขนาด ๑๖ มม. เป็นม้วนความยาวประมาณ ๑,๖๐๐  

ฟุต นับว่าเป็นม้วนใหญ่ ซึ่งโดยปกติ เหมาะส�าหรับกรณีการกรอม้วนฟิล์มภาพยนตร ์

เรือ่งยาวส�าหรบัการจดัฉาย เพราะสามารถฉายต่อเนือ่งกนั (เป็นเวลาโดยประมาณ ๔๐  

นาที กรณีฉายในอัตราเร็ว ๒๔ ภาพ ต่อวินาที) ไม่ต้องหยุดเปลี่ยนม้วนบ่อย และการ 

บรรจุกล่องหรือกระป๋องก็เป็นการประหยัดกล่องและพื้นที่จัดเก็บ

 อย่างไรกด็ ีการกรอฟิล์มภาพยนตร์เป็นม้วนใส่ล้อ (reel) เป็นวธิกีารกรอฟิล์ม 

ภาพยนตร์ส�าหรับพร้อมฉาย ด้วยเครื่องฉายภาพยนตร์ มิใช่เป็นวิธีกรอฟิล์มภาพยนตร์ 

เพื่อการจัดเก็บ ซึ่งควรจะกรอด้วยแกน (bobbin) พลาสติก และบรรจุในกล่องหรือ 

กระป๋อง 

 นอกจากนี้การเก็บกล่องฟิล์มภาพยนตร์ โดยวางเรียงแถว ตามแนวยืนหรือ 

แนวตั้ง ในชั้นหรือตู้เก็บฟิล์มภาพยนตร์นั้น เป็นวิธีจัดเก็บฟิล์มส�าหรับการใช้งาน หรือ 

ฟิล์มส�าเนาส�าหรับใชง้านฉาย ไม่ใช่วิธจีดัเกบ็ฟิลม์ภาพยนตรเ์พื่องานอนรุกัษ ์ซึ่งควรใช้ 

วธิวีางกล่องบรรจฟิุล์มซ้อนกนัตามแนวนอนหรอืแนวราบ วธินีีอ้าจจะไม่สะดวกส�าหรบั 

การหยิบไปใช้งาน เพราะกล่องฟิล์มภาพยนตร์ซ้อนทับกันอยู่ ต้องยกกล่องที่ทับออก 

ก่อนจึงจะดึงกล่องที่ต้องการออกมาใช้งานได้ แต่การเก็บฟิล์มเพื่ออนุรักษ์นั้น ได้แก่  

ฟิล์มที่เป็นต้นฉบับหรือเก็บรักษาไว้เป็นต้นฉบับ ส�าหรับเก็บรักษาไว้ให้มีอายุยืนนาน 
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หรือถาวร จะมีการน�าไปใช้งานเพียงเล็กน้อย เช่น การน�าไปท�าส�าเนา ซึ่งนาน ๆ จะ 

ท�าสักครั้งหนึ่ง ฟิล์มเหล่านี้จะถูกเก็บนิ่งอยู่เฉย ๆ เป็นเวลานาน จึงไม่จ�าเป็นต้องเก็บ 

แบบวางแนวตั้ง นอกจากนี้ การที่ฟิล์มถูกเก็บนิ่งไว้นาน ๆ จึงจะได้รับการน�าออกไปใช้ 

สักครั้ง หากเก็บตามแนวตั้ง น�้าหนักของม้วนฟิล์มจะตกหรือกดทับลงมาด้านล่างของ 

ม้วนเพยีงด้านเดียว ซึง่อาจท�าให้กายภาพของฟิล์มภาพยนตร์บิดเบ้ียวหรอืเสยีรปูได้ แต่ 

หากเก็บตามแนวนอนราบ น�้าหนักของฟิล์มจะตกเฉลี่ยลงบนพื้นเท่ากันทั้งม้วน ไม่ม ี

ปัญหาเรื่องการบิดเบี้ยวเสียรูปฟิล์ม

 การเก็บฟิล์มภาพยนตร์เพื่ออนุรักษ์ ยังไม่จ�าเป็นต้องกรอฟิล์มใส่ไว้ในล้อฉาย  

เพราะล้อโลหะ อาจเกิดสนิมได้ ซ่ึงจะเกิดอันตรายต่อฟิล์มภาพยนตร์ แต่ควรกรอใส่ 

แกนพลาสติก อย่างไรก็ดี การกรอฟิล์มภาพยนตร์ ๑๖ มม. ใส่แกนพลาสติกเป็นม้วน 

ใหญ่ขนาด ๑,๖๐๐ ฟุต อาจเป็นเรื่องยากล�าบากในการหยิบยกออกจากกล่องเมื่อจะ 

น�าไปใช้งาน เพราะจะต้องกรอให้แน่น มิให้หลวมหลุดออกจากวงได้ง่าย ผู้กรอจะต้อง 

ท�าด้วยความระมัดระวังและช�านาญ

 กล่องทีใ่ช้บรรจฟิุล์มภาพยนตร์โดยทัว่ไปนยิมใช้กล่องโลหะ เช่น เหลก็เคลอืบ 

สีหรืออลูมิเนียม ข้อดีของกล่องโลหะ คือ แข็งแรงทนทาน แต่ข้อเสียคือ มักเป็นสนิม  

ซึ่งเป็นอันตรายส�าคัญอย่างหนึ่งต่อฟิล์มภาพยนตร์ เพราะฝุ่นหรือผงสนิมเหล็ก จะขีด 

ข่วนให้ฟิล์มภาพยนตร์เป็นรอย และเมื่อนานไปฝากล่องมักจะติดแน่นกับตัวกล่อง ไม่ 

อาจเปิดได้สะดวก

 ปัจจุบันมีการใช้กล่องพลาสติกแทนกล่องโลหะ โดยใช้พลาสติกท่ีปลอดสาร 

คลอรีน และมีความแข็งแรง เหนียวทน

๒. การจัดเก็บกล่องบรรจุฟิล์มภาพยนตร์ 

 หากเป็นการจัดเก็บฟิล์มภาพยนตร์เพื่อการอนุรักษ์ ควรจะเก็บโดยวางกล่อง 

ฟิล์มในแนวนอนบนชั้นเก็บ ซึ่งอาจซ้อนทับกันได้ประมาณ ๑๐ กล่อง

๓. สภาพแวดล้อมในห้องเก็บ

 หลกัการทัว่ไปในการเกบ็รกัษาฟิล์มภาพยนตร์เพือ่การอนรุกัษ์ให้คงอยูย่นืนาน 

หรือถาวร ต้องการเก็บรักษาฟิล์มภาพยนตร์ในสภาพแวดล้อมท่ีมีอากาศเย็นและแห้ง  

หรือมีอุณหภูมิต�่าและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศต�่า

 เคยมกีารทดลองและท�างานศกึษาวจิยัเพือ่หามาตรฐานของการเกบ็รกัษาฟิล์ม 

ภาพยนตร์เพือ่การอนรุกัษ์โดยองค์กรทีท่�าหน้าทีจ่ดัเกบ็ภาพยนตร์และสถาบนัวจิยัทาง 

วทิยาศาสตร์บางแห่ง แต่มาตรฐานซึง่สมาพนัธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาต ิ(FIAF) แนะน�า  

คอื กรณฟิีล์มภาพยนตร์ขาวด�า ควรเกบ็ในอณุหภมูไิม่เกนิ ๑๒ºC ทีค่วามชืน้สมัพทัธ์ใน 

อากาศ ๔๐ % แต่หากเป็นฟิล์มภาพยนตร์สี ควรเก็บในอุณหภูมิต�่ามากท่ีเรียกว่า 
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แช่แขง็ (cold storage) คอือณุหภมู ิ๐ ºC หรอืต�า่กว่า ความชืน้สมัพทัธ์ในอากาศ ๓๐%  

แต่ที่ส�าคัญคืออุณหภูมิและความชื้นที่จัดเก็บนั้นจะต้องควบคุมให้คงที่สม�่าเสมอตลอด  

๒๔ ชั่วโมง หรือตลอดเวลา หากไม่สม�่าเสมออาจยอมให้เกินหรือขาดได้ไม่เกิน ๑ ºC  

และ ๑ % และแนะน�าให้มีการถ่ายเทอากาศในห้องเก็บโดยมีอากาศบริสุทธิ์หมุนเวียน  

๘ % โดยวิธีการหมุนเวียนอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกห้องเข้าไป หรือโดยวิธีใช้เครื่อง

ฟอกอากาศ

 กรณีห้องเก็บฟิล์มภาพยนตร์ของฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ตามท่ีได้ศึกษา 

นั้น จะเห็นว่ามีสภาพอากาศที่ค่อนข้างเหมาะสม หรือพอใช้ หากเทียบกับมาตรฐานที่ 

สมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติแนะน�าโดยเฉพาะส�าหรับฟิล์มขาวด�า คือควบคุม 

อุณหภูมิที่ไม่เกิน ๑๒ ºC ความชื้นสัมพัทธ์ ๔๐ % 

 แต่ส�าหรับฟิล์มสี ซึ่งปรากฏว่าส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดของภาพยนตร์ส่วน 

พระองค์เป็นฟิล์มสี ต้องนับว่า การจัดเก็บฟิล์มภาพยนตร์ส่วนพระองค์ยังห่างจาก 

มาตรฐานอยู่มาก เพราะมาตรฐานแนะน�าให้เก็บแบบแช่แย็นที่ ๐ ºC หรือต�่ากว่า

 ดงันัน้ หากท�าได้ ควรแก้ไขสภาพห้องเกบ็ โดยแยกเกบ็ฟิล์มภาพยนตร์ขาวด�า 

และภาพยนตร์สี เพราะการจัดเก็บภาพยนตร์ขาวด�าเพื่อการอนุรักษ์ ควรใช้อุณหภูมิที่  

๑๒ ºC ความชืน้สมัพนัธ์ควรเป็น ๔๐% ส่วนการจดัเกบ็ฟิล์มภาพยนตร์ท่ีหากจะอนรุกัษ์ 

ไว้เป็นการถาวร จ�าเป็นต้องเก็บในห้องเย็น อุณหภูมิต�่ากว่า ๐ ºC ความช้ืนสัมพัทธ์ 

๓๕ % ซึ่งจะต้องก่อสร้างหรือดัดแปลงสร้างห้องเย็นโดยเฉพาะ
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ภาคผนวก

บคุลากรฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ตัง้แต่อดตี - ปัจจบุนั
(ส�ารวจข้อมูล เดือนสิงหาคม ๒๕๔๕)

๑.  นายแก้วขวัญ วัชโรทัย อายุ ๗๔ ปี 

 ช่างภาพยนตร์ส่วนพระองค์คนแรก ดแูลงานภาพยนตร์ส่วนพระองค์ตัง้แต่ พ.ศ. 

 ๒๔๙๓ - ๒๕๑๖ ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง เลขาธิการพระราชวัง

๒.  นายขวัญแก้ว วัชโรทัย อายุ ๗๔ ปี 

 ช่างภาพนิ่งและช่างภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ดูแลส่วนภาพยนตร์ส่วนพระองค์  

 ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๓๘ ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง รองเลขาธิการพระราชวัง  

 ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

๓.  นายโกวิท วสุธาร (ถึงแก่กรรม) 

๔.  นายโกศล พัฒนสุวรรณ (ถึงแก่กรรม) 

๕.  นายคมสันต์ ส�าราญเริงจิตร อายุ ๓๔ ปี 

 เป็นพนักงานในฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๘ ต�าแหน่งแรกเข้า  

 เป็นเจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ปัจจุบันท�าหน้าที่บันทึกภาพยนตร์ ฉายไฟ และ 

 ขับรถ

๖.  นายจ�านงค์ เฉลิมแดน (ถึงแก่กรรม)

๗.  นายเฉลิมฤทธิ์ หลวงพรหม อายุ ๓๘ ปี

 เข้าเป็นพนักงานในฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ ต�าแหน่งแรก 

 เข้า ลูกจ้างประจ�า ปัจจุบันท�าหน้าที่ ตัดต่อภาพยนตร์ส่วนพระองค์ทั้งหมด

๘.  นายต้น คงเจริญ อายุ ๖๓ ปี

 เข้าเป็นพนักงานในฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๔–๒๕๔๒  

 ต�าแหน่งแรกเข้า เป็นพนกังานจตัวา ดแูลงานสารบรรณ และควบคมุงานภายใน 

 ฝ่าย ต�าแหน่งสุดท้าย หัวหน้างานภาพยนตร์ส่วนพระองค์ (ต่อจากคุณศุภร 

 มณีประสิทธ์) ปัจจุบัน เกษียณอายุราชการ

๙.  นายถาวร รุ่งโชติ อายุ ๕๗ ปี

 เข้าเป็นพนักงานในฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ ต�าแหน่งแรก 

 เข้า เป็นพนักงานตรี ต�าแหน่งปัจจุบัน เป็นพนักงานเอก ท�าหน้าที่ บันทึก 

 ภาพยนตร์ 
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๑๐.  นายทศพล ทองแก้วกูล อายุ ๕๒ ปี 

 เข้าเป็นพนักงานในฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ ต�าแหน่งแรก 

 เข้า เป็นพนกังานจตัวา ต�าแหน่งปัจจบุนั เป็นพนกังานเอก ท�าหน้าที ่บนัทกึและ 

 ตัดต่อภาพยนตร์

๑๑.  นายธงชัย กมลดี อายุ ๔๔ ปี 

 เข้าเป็นพนักงานในฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ ต�าแหน่งแรก 

 เข้า เจ้าหน้าทีง่านในพระองค์ ปัจจบุนัท�าหน้าที ่บนัทกึภาพยนตร์ ฉายไฟ บนัทกึ 

 เสียง 

๑๒.  นายธนชัย รังสิยีรานนท์ อายุ ๓๐ ปี 

 เข้าเป็นพนักงานในฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ ต�าแหน่งแรก 

 เข้า เป็นลูกจ้างชั่วคราว ปัจจุบัน ท�าหน้าที่ ฉายไฟ 

๑๓.  นายธีรนันท์ โคตรสินธ์ อายุ ๖๓ ปี

 เข้าเป็นพนักงานในฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๖ - ๒๕๑๗  

 ต�าแหน่งแรกเข้าเป็นพนักงานจัตวา ปัจจุบัน เป็น นิติกร ๖ ท�าหน้าที่สอบสวน 

 วินัยข้าราชการ ส�านักงานเลขานุการกรม ส�านักพระราชวัง 

๑๔.  นายบุญช่วย เหว่านาค อายุ ๒๗ ปี 

 เข้าเป็นพนักงานในฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ ต�าแหน่งแรก 

 เข้า เป็นลูกมือช่าง ปัจจุบัน เป็นลูกจ้างประจ�า ท�าหน้าที่บันทึกภาพยนตร์ ฉาย 

 ไฟ และขับรถ

๑๕.  นายประจิตต์ กิติสิน (ถึงแก่กรรม)

๑๖.  นายประสาทพร สายเนตร อายุ ๕๕ ปี 

 เข้าเป็นพนักงานในฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ ต�าแหน่งแรก 

 เข้า เป็นพนักงานตรี (ช่างภาพ) ต�าแหน่งปัจจุบัน เป็นพนักงานเอก ท�าหน้าที่  

 บันทึกภาพยนตร์ และประสานงานกับสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ ในการบันทึก 

 ข่าวพระราชกรณียกิจ

๑๗.  ร.อ.ปาล แก้วคีรี (ถึงแก่กรรม)

๑๘.  นายพชร จารุจินดา (ย้ายไปอยู่โครงการส่วนพระองค์)

๑๙.  นายพูนศักดิ์ ลี้ระเดช อายุ ๔๘ ปี

 เข้าเป็นพนักงานในฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๓๐  

 ต�าแหน่งแรกเข้า เป็นเจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ท�าหน้าท่ี บันทึกภาพยนตร์  

 ปัจจุบัน เป็นหัวหน้างานยานพาหนะ กองงานส่วนพระองค์

๒๐.  นายพูลศักดิ์ มณีประสิทธิ์ อายุ ๕๔ ปี 

 เข้าเป็นพนักงานในฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ ต�าแหน่งแรก 

 เข้า เป็นพนักงานจัตวา ต�าแหน่งปัจจุบัน เป็นพนักงานโท ท�าหน้าที่ บันทึก 
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 ภาพยนตร์ ฉายไฟ ควบคมุดแูลเจ้าหน้าทีข่องสถานโีทรทศัน์ทีเ่ข้ามาถ่ายท�าข่าว 

 ในเขตพระราชฐาน

๒๑.  นายมานิตย์ รอดบุญ 

 เข้าเป็นพนักงานในฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๑๐  

 ต�าแหน่งแรกเข้า เป็นพนักงานจัตวา ท�าหน้าท่ีบันทึกภาพยนตร์ บันทึกเสียง  

 ปัจจุบัน ใช้ชีวิตพักผ่อนกับครอบครัว

๒๒.  นายศิรพรรณ เทหะมาศ อายุ ๖๔ ปี (ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ หลังให้ 

 สัมภาษณ์ไม่นาน)

 เข้าเป็นพนักงานในฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๕ ต�าแหน่ง 

 แรกเข้า เป็นพนกังานจตัวา ท�าหน้าท่ีตามเสดจ็ฯ ฉายไฟ ปัจจบัุน ต่ออายรุาชการ  

 และมีต�าแหน่งเป็น หัวหน้างานภาพยนตร์ส่วนพระองค์

๒๓.  นายศุภร มณีประสิทธิ์ (เกษียณ – สุขภาพไม่แข็งแรง – ป่วย) 

 ต�าแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณ เป็นหัวหน้างานภาพยนตร์ส่วนพระองค์ 

๒๔.  นายสดสุข สิงหเสนี (ถึงแก่กรรม)

๒๕.  นายสนิท ศิริ (ย้ายไปอยู่ ตชด. – เกษียณแล้ว)

๒๖.  นายสมบัติ ฤทธิเกิด อายุ ๖๘ ปี

 เข้าเป็นพนักงานในฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๑๗  

 ต�าแหน่งแรกเข้า เป็นเจ้าหน้าท่ีงานในพระองค์ ท�าหน้าท่ี บันทึกภาพยนตร์  

 ปัจจุบัน ช่วยราชการอยู่ที่พระที่นั่งวิมานเมฆ

๒๗.   นายสุนันท์ พลอยศรี อายุ ๖๗ ปี 

 เข้าเป็นเจ้าหน้าท่ีงานส่วนพระองค์ กองภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ตั้งแต่ พ.ศ. 

 ๒๔๙๙ – ๒๕๓๘ ปัจจุบันเกษียณอายุราชการ แต่ยังช่วยราชการอยู่ที่ฝ่าย 

 ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
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รายชือ่ภาพยนตร์ชดุ

๑.  ภาพยนตร์ประมวลข่าว พระบรมราชาภิเษก ฉายครั้งแรก ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๔๙๓ โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง

๒.  ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ “พระประสูติกาลของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า 

มหาวชิราลงกรณ์” ฉายครั้งแรก ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ โรงภาพยนตร์ศาลา 

เฉลิมกรุง

๓.  ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ชุดพิเศษ ๒๔๙๖ ฉายที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง

๔.  ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ชุดพิเศษ ๒๔๙๗ ฉายครั้งแรก ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ 

โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง

๕.  ภาพยนตร์ข่าวพิเศษชุดการเสด็จประพาสภาคอีสาน ๒ - ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.  

๒๔๙๘ ฉายครั้งแรก ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๘ โรงภาพยนตร์โอเดียน

๖.  ภาพยนตร์ชุดพระราชพิธีทรงผนวช ๒๒ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙

๗.  ภาพยนตร์ข่าว ชุดเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรภาคเหนือ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๑๗ มีนาคม  

พ.ศ. ๒๕๐๑

๘.  ภาพยนตร์ข่าว ชุดเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรภาคใต้ ๖ - ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๒

๙.  ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ชดุเสด็จฯ เยอืนประเทศอนิโดนเีซยี เวยีตนาม พม่า พ.ศ.  

๒๕๐๓

๑๐.  ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ชุดเสด็จฯ อเมริกา อังกฤษ เยอรมัน พ.ศ. ๒๕๐๓ ฉาย

ครั้งแรก ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๓ โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง

๑๑.  ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ชุดเสด็จฯ ยุโรป ๖ ประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๓ ฉายครั้งแรก 

๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๔ โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย

๑๒.  ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ชุดเสด็จฯ ยุโรป ๕ ประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๔ 

๑๓.  ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ชุดเสด็จฯ เยี่ยมทหารชายแดน พ.ศ. ๒๕๐๔ / เสด็จฯ  

ปากีสถาน พ.ศ. ๒๕๐๕

๑๔.  ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ชุดเสด็จฯ สหพันธรัฐมลายา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย 

พ.ศ. ๒๕๐๕

๑๕.  ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ชุดเสด็จฯ ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐจีน พ.ศ. ๒๕๐๖

๑๖.  ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ชุดเสด็จฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย / พิธีรดน�้าด�าหัว เสด็จ 

สถลมารค เสด็จแม่สาน้อย พ.ศ. ๒๕๐๗

๑๗.  ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ชดุเสด็จฯ อหิร่าน องักฤษ อเมรกิา แคนาดา พ.ศ. ๒๕๑๐  

ฉายครั้งแรก ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๐ โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง
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สาระสงัเขปภาพยนตร์ชุดส่วนพระองค์

๑. ภาพยนตร์ประมวลข่าว พระบรมราชาภิเษก 

 เป็นลักษณะภาพยนตร์ข่าว ให้เห็นพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พระราชพิธี 

บรมราชาภิเษก ครบทุกขั้นตอน รวมถึงพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามสมเด็จพระสังฆราช  

พิธีสถาปนาฐานันดรศักดิ์ พระบรมวงศานุวงศ์ 

 ในช่วงท้ายเรื่อง เป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระ- 

ราชินีสิริกิติ์ เสด็จกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (มีบทบรรยาย)

๒. ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ “พระประสูติกาลของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า

มหาวชิราลงกรณ์” 

 (ไตเติ้ลเป็นภาพพระราชกรณียกิจต่าง  ๆ ) ช่วงต้นเรื่องเป็นภาพพระราชพิธี 

สมโภชเดือน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ ช่วงกลางของ 

ภาพยนตร์เป็นการประกาศพระประสูติกาล สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหา- 

วชิราลงกรณ์ฯ 

 นอกจากน้ีมีภาพฝีพระหัตถ์ทรงถ่ายท่ีโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ส่วน 

อื่น ๆ เป็นพระราชกรณียกิจส�าคัญ เช่น พิธีพระราชทานธงไชยเฉลิมพลแก่กองทัพ 

อากาศทีส่วนจิตรลดา พระราชพธิลีงพระปรมาภไิธย ประกาศใช้รฐัธรมนญู พ.ศ. ๒๔๗๕  

แก้ไขเพ่ิมเติม ๒๔๙๕ และรฐัพธิเีปิดประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร วนัท่ี ๒๔ มถุินายน ๒๔๙๕  

เป็นต้น

๓. ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ชุดพิเศษ ๒๔๙๖ 

 ช่วงต้นเรื่อง เป็นภาพพระราชพิธีสมโภชเดือน สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ 

เจ้าฟ้ามหาวชริาลงกรณ์ฯ จากนัน้จะเป็นภาพฝีพระหตัถ์ทรงถ่าย สมเดจ็พระราชชนนฯี  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ฯ และเจ้าฟ้าชายฯ ที่หัวหิน 

 ช่วงกลางเรือ่งเป็นภาพงานพธิพีระราชทานธงไชยเฉลมิพลประจ�ากรมต�ารวจ  

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๔๙๕ ภาพทรงเปิดงานฉลองรัฐธรรมนูญ ๘  

ธันวาคม ๒๔๙๕ ฯ ลฯ 

 ช่วงท้ายของภาพยนตร์จะเป็นภาพฝีพระหัตถ์ทรงถ่ายภายในครอบครัวของ

พระองค์
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๔. ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ชุดพิเศษ ๒๔๙๗ 

 ช่วงต้นเรือ่ง เป็นภาพการเสด็จนวิติัพระนคร พ.ศ. ๒๔๘๘ ของพระบาทสมเดจ็ 

พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ขณะ 

เป็นพระอนุชา เพื่อเป็นการระลึกถึงรัชกาลที่ ๘

 ต่อจากนั้นจะเป็นภาพพระราชกรณียกิจ และการเสด็จเยี่ยมราษฎรตามที่ 

ต่าง ๆ เช่น อยุธยา นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ฯลฯ พีธีพระราชทาน 

พระบรมสารีริกธาตุที่วัดพระแก้ว ฯลฯ 

 ช่วงท้ายของภาพยนตร์เป็นพระอิริยาบถต่าง ๆ ของเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ฯ  

และเจ้าฟ้าชายฯ 

๕. ภาพยนตร์ข่าวพิเศษชุดการเสด็จประพาสภาคอีสาน ๒ - ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๔๙๘ 

 ช่วงต้นภาพยนตร์เป็นพระอิริยาบถต่าง ๆ ของเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ฯ เจ้าฟ้า 

ชายฯ และเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรฯ 

 ต่อจากนั้นเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  

เสด็จฯ ทางรถไฟ เพื่อเยี่ยมราษฎรที่ภาคอีสาน เริ่มจากจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น (ใน 

ภาพยนตร์มีภาพฝีพระหัตถ์ที่ทรงถ่ายราษฎรจากหน้ามุขของศาลากลาง จังหวัด 

ขอนแก่น) เลย อดุรธาน ีหนองคาย สกลนคร นครพนม กาฬสนิธุ ์มหาสารคาม ร้อยเอด็  

อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดสุดท้ายก่อนเสด็จฯ กลับมายัง 

พระที่นั่งอัมพรสถาน

 

๖. ภาพยนตร์ชุดพระราชพิธีทรงผนวช ๒๒ ตุลาคม- ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙

 ช่วงต้นภาพยนตร์เป็นภาพของเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ฯ เจ้าฟ้าชายฯ ทรงพระ 

อักษร เรียนหนังสือ วาดรูป ฯลฯ และมีภาพฝีพระหัตถ์ทรงถ่ายเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรฯ  

ก�าลังเสวย

 จากน้ันเป็นภาพชดุพระราชพิธทีรงผนวช และออกรบับณิฑบาตจากประชาชน  

รวมถึงภาพสมเด็จพระราชินีฯ ทรงรับสายสะพาย เป็นผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์

๗. ภาพยนตร์ข่าว ชุดเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรภาคเหนือ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๑๘ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๐๑

 เริม่ต้นด้วยภาพการเสดจ็พระราชด�าเนนิโดยทางรถไฟ จากสถานพีระต�าหนกั 

จิตรลดา เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๑ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือ เริ่ม 

จาก จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก ล�าปาง ล�าพูน เชียงใหม่ เชียงราย และอุตรดิตถ์  

เป็นจังหวัดสุดท้าย



35

๘. ภาพยนตร์ข่าว ชุดเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรภาคใต้ ๖ - ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๒

 เริม่ต้นด้วยภาพการเสดจ็พระราชด�าเนนิโดยทางรถไฟ จากสถานพีระต�าหนกั 

จิตรลดา เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ไปทรงเยี่ยมราษฎรทางภาคใต้ เริ่มจาก 

จงัหวดัชมุพร ระนอง ภเูกต็ (มภีาพ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระนาง- 

เจ้าฯ ทรงกล้องภาพยนตร์) พังงา กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล (มี 

ภาพฝีพระหตัถ์ทรงถ่ายการแสดงโนราห์แบบต่าง ๆ ) ปัตตาน ียะลา นราธวิาส และย้อน 

ขึน้มาจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีเป็นจงัหวดัสดุท้ายก่อนเสดจ็กลบัมายงัพระต�าหนกัจติรลดา  

ในวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๒

 

๙. ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ชดุเสดจ็ฯ เยอืนประเทศอนิโดนเีซยี เวยีตนาม พม่า พ.ศ. 

๒๕๐๓

 ช่วงต้นภาพยนตร์เป็นพระอิริยาบถต่าง ๆ  ของเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ฯ เจ้าฟ้า- 

ชายฯ เจ้าฟ้าหญิงสิรินธรฯ และเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ขณะทรงศึกษาอยู่ท่ีโรงเรียน 

จิตรลดา มีภาพ เจ้าฟ้าชายฯ ทรงหัดโขน และ ภาพเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรฯ ทรงร้องเพลง

ภาษาอังกฤษ เป็นต้น

 ต่อจากน้ันเป็นภาพเสดจ็เยอืนประเทศเวยีตนาม ตัง้แต่วนัท่ี ๑๘ - ๒๑ ธนัวาคม  

พ.ศ. ๒๕๐๒ เสด็จฯ เมืองไซ่ง่อน และสถานท่ีส�าคัญต่าง ๆ ของเวียตนาม (มีภาพ 

ฝีพระหัตถ์ทรงถ่ายสมเด็จพระนางเจ้าฯ กับภริยาประธานาธิบดีของเวียดนาม)

 เสด็จฯ เยือนอินโดนีเซีย วันที่ ๘ - ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๓ พบ 

ประธานาธิบดีซูการ์โน และภริยา ทรงเยี่ยมชมสถานที่ส�าคัญ และชมการแสดงประจ�า 

ชาติอินโดนีเซีย 

 เสด็จฯ เยือนพม่า วันที่ ๒ - ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เสด็จเยี่ยมชมสถานที่ 

ส�าคัญทางศาสนา เช่นมหาเจดีย์ชเวดากอง มีภาพการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการฟ้อน 

เล็บของไทยและการร่ายร�าแบบพม่า 

  

๑๐. ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ชุดเสด็จฯ อเมริกา อังกฤษ เยอรมัน พ.ศ. ๒๕๐๓ 

(รายได้ทั้งหมดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้กับโรงพยาบาลต�ารวจ)

 ช่วงต้นเป็นภาพการเสดจ็ฯ เยอืนมลรฐัต่าง ๆ  ของประเทศสหรฐัอเมรกิา ตัง้แต่ 

วันที่ ๑๔ มิถุนายน – ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เริ่มต้นจาก ฮาวาย ลอสแองเจลิส  

ซึ่งมีพระต�าหนักลาเวิน เป็นที่ประทับตลอดการเยือนสหรัฐอเมริกา (มีภาพฝีพระหัตถ์ 

ทรงถ่าย สมเด็จพระนางเจ้าฯ และเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ ก�าลังเล่นโพงพางท่ีพระ 

ต�าหนักฯ) 

 เสด็จฯ เพนซลิวาเนยี พบประธานาธบิดไีอเซนฮาวด์เสดจ็ฯ เยอืนกรงุวอชงิตนั  

ดี.ซี. เยี่ยมชมท�าเนียบขาว, เสด็จฉลองวันชาติอเมริกา ที่นิวยอร์ก, ทรงดนตรีกับเบนนี่  
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กู๊ดแมน, เสด็จฯ โรงพยาบาลเมาท์ออร์เบิร์น อันเป็นที่พระราชสมภพ, เสด็จฯ มลรัฐ 

โคโลราโด และเมืองซานฟรานซิสโก เป็นที่สุดท้าย

 เสด็จฯ เยือนประเทศอังกฤษ เมื่อวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ โดย 

สมเด็จพระราชินีอลิซาเบ็ธ แห่งอังกฤษ และพระสวามี ถวายการต้อนรับ เสด็จสถานที่ 

ส�าคัญต่าง ๆ ก่อนเสด็จกลับไปยังเมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 ช่วงท้ายของภาพยนตร์เป็นการเสด็จฯ เยือนประเทศเยอรมัน เมื่อวันที่ ๒๕  

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เสด็จฯ เยือนกรุงบอร์น และเมืองต่าง ๆ สถานที่ส่วนใหญ่ที่ 

เสดจ็ฯ เยีย่มชม จะเป็นโรงงานผลติเบยีร์ และโรงงานถลงุเหลก็ ทรงเยีย่มชมโรงานผลติ 

กล้องถ่ายรปูยีห้่อ “ไลก้า”, เสดจ็ฯ เมอืงฮมับรกูส์ มปีระชาชนมาคอยถวายการต้อนรบั  

ทรงบันทึกภาพประชาชนไว้ด้วย

๑๑. ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ชุดเสด็จฯ ยุโรป ๖ ประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๓ 

(รายได้ทั้งหมดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้กับโรงพยาบาลพระ- 

ปิ่นเกล้า และสภากาชาดไทย) 

 เป็นภาพยนตร์ชุดการเสด็จเยือนประเทศในทวีปยุโรป ๖ ประเทศ วันที่ ๒๒  

สิงหาคม – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยเริ่มต้นที่ประเทศโปรตุเกสต่อด้วย 

สวิตเซอร์แลนด์ เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน และประเทศอิตาลี เป็นประเทศสุดท้าย มี 

ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ เข้าเฝ้า พระสันตปาปา  

เสด็จฯ ชมโคลอสเซียม น�้าพุเทรวี ส�านักงานใหญ่ FAO เป็นต้น

 ในแต่ละครัง้ทีท่ัง้สองพระองค์จะเสดจ็ไปยงัอกีประเทศหนึง่ จะกลบัไปประทบั 

ที่พระต�าหนักฟลองซาเล่ย์เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งจะมีภาพพระ 

อิริยาบถต่าง ๆ ของพระเจ้าลูกเธอทั้ง ๔ พระองค์ที่โลซานด้วย

  

๑๒. ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ชุดเสด็จฯ ยุโรป ๕ ประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๔ 

 ช่วงต้นของภาพยนตร์เป็นภาพพระอรยิาบทของพระเจ้าลกูเธอทัง้ ๔ พระองค์  

ทรงหัดเล่นฮอกกี้ ทรงสเก็ตน�้าแข็งและภาพทรงสกี ที่เมืองโลซาน สวิตเซอร์แลนด์

 จากนั้นเป็นภาพยนตร์ชุดการเสด็จเยือนประเทศในทวีปยุโรป ๕ ประเทศ วัน 

ที่ ๔ – ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยเริ่มต้นที่ประเทศเบลเยียม ฝรั่งเศส ลักเซมเบอร์ก 

เนเธอร์แลนด์ และประเทศสเปน 

๑๓. ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ชุดเสดจ็ฯ เยีย่มทหาร พ.ศ. ๒๕๐๔ / เสดจ็ฯ ปากสีถาน 

พ.ศ. ๒๕๐๕

 ช่วงแรกเป็นภาพยนตร์พระราชกรณยีกจิของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ  

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ เสด็จฯ เยี่ยมนายทหารอเมริกัน ที่จังหวัดนครราชสีมา ทหาร 
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พลร่มนิวซีแลนด์ ที่จังหวัดนครพนม เสด็จฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐ เสด็จฯ  

จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ เพชรบุรี  

 ช่วงถัดมาเป็นภาพโครงการนาข้าวทดลองในสวนจิตรลดา เห็นขั้นตอนการ 

หว่านข้าว พิธีท�าขวัญข้าว เจ้าฟ้าชายฯ ทรงขับรถแทรกเตอร์ ทรงเรียนวิชาลูกเสือ

 มีภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดนตรี และทรงวาดภาพ เสด็จถวาย 

พระกฐินที่วัดอรุณฯ โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค (บทบรรยายเป็นร้อยกรอง) 

 ช่วงกลางของภาพยนตร์เป็นการเสด็จฯ เยือนประเทศปากีสถาน ตั้งแต่วันที่  

๑๑ - ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ 

๑๔. ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ชดุเสดจ็ฯ มลายา นวิซแีลนด์ ออสเตรเลยี พ.ศ. ๒๕๐๕

 เริม่ต้นภาพยนตร์ด้วยการเสดจ็ฯ เยอืนสหพนัธรฐัมลายา ตัง้แต่วนัที ่๒๐ - ๒๗  

มถินุายน พ.ศ. ๒๕๐๕ เยีย่มชมสถานท่ีส�าคญัต่าง ๆ  และมภีาพการแสดงเพือ่แลกเปลีย่น 

วัฒนธรรม

 ถดัไปเป็นการเสดจ็ฯ เกาะสมยุ โดยเรอืพระทีน่ัง่ และเสดจ็ฯ ภพูงิค์ราชนเิวศน์  

เป็นภาพชุดส่วนพระองค์เห็นพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์ทรงพระส�าราญ 

 ต่อมาเป็นการเสด็จฯ เยือนประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ ๑๗ - ๒๖ สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๐๕ เสด็จฯ ไปยังสถานที่ส�าคัญ และทอดพระเนตรการแสดงของชนเผ่าเมารี

 จากนัน้ค่ันด้วยภาพภายในพระต�าหนกัจติรลดา พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

ทรงพระอกัษร, สมเดจ็พระนางเจ้าฯ ทรงเป็นประธานการประชมุสภากาชาด ภาพการ 

เสด็จโรงเรียนจิตรลดา เพื่อทอดพระเนตรการเรียนของพระเจ้าลูกเธอแต่ละพระองค์

 ช่วงครึง่หลงัของภาพยนตร์เป็นภาพการเสดจ็ฯ เยอืนประเทศออสเตรเลยี เมือ่ 

วันที่ ๒๖ สิงหาคม – ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๕ เสด็จเยี่ยมโรงเรียนนายร้อยดันทรูน  

เสด็จฯ เมืองซิดนีย์ ควีนส์แลนด์ เมลเบิร์น เพิร์ธ แอดดิเลด ฯลฯ เพื่อทอดพระเนตร 

สถานที่ส�าคัญ และโรงงานอุตสาหกรรมต่าง  ๆ ในแต่ละเมือง รวมถึงการพระราชทาน 

พระบรมราชานุญาตให้คนไทย และนักเรียนไทยในออสเตรเลียเข้าเฝ้าด้วย

 

๑๕. ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ชุดเสด็จฯ ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐจีน พ.ศ. ๒๕๐๖

 เป็นภาพยนตร์ชุดการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐจีน ตั้งแต่วันที่  

๒๗ พฤษภาคม –๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๖

 ครึ่งแรกของภาพยนตร์เป็นภาพการเสด็จเยือนเมืองต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น  

โดยมีสมเด็จพระจักรพรรดิ และสมเด็จพระราชินีของญ่ีปุ่นถวายการต้อนรับ เสด็จฯ  

ทอดพระเนตรทั้งสถานที่ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และศิลปะ และสถานที่ที่เกี่ยวกับ 

เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ของญี่ปุ่นมากมาย

 ครึ่งหลังเป็นภาพการเสด็จเยือนสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประธานาธิบดีเจียง 
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ไคเช็ค และภริยา เฝ้ารับเสด็จฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประธานาธิบดี 

และภริยา และเสด็จเยี่ยมชมเมืองต่าง ๆ ของไต้หวัน รวมทั้งทอดพระเนตรสถานที ่

ส�าคัญ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เยี่ยมชมศูนย์ศิลปหัตถกรรม และชมการแสดงต่าง ๆ 

๑๖. ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ชุดเสด็จฟิลิปปินส์ ออสเตรีย / พิธีรดน�้าด�าหัว เสด็จ 

สถลมารค เสด็จแม่ลาน้อย พ.ศ. ๒๕๐๗

 เปิดเรื่องด้วยภาพการเสด็จฯ เยือน ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันท่ี ๙ - ๑๔  

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เสด็จเยี่ยมชมสถานที่ส�าคัญต่าง ๆ และทรงดนตรีร่วมกับวง 

ดนตรีของฟิลิปปินส์ 

 ถัดมาเป็นภาพพระราชพิธีหล่อและฉลองพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ ที่วัด 

พระแก้ว และพระบรมมหาราชวัง เนื่องในพระราชวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า- 

อยู่หัวพระชนมายุครบ ๓๖ พรรษา และพระราชพิธีต่าง ๆ รวมทั้งภาพขบวนเสด็จ 

พยุหยาตราทางสถลมารค (ค�าบรรยายเป็นร้อยกรอง)

 ต่อจากนั้นเป็นภาพทุกพระองค์เสด็จฯ แปรพระราชฐานไปยังต�าหนักภูพิงค ์

ราชนิเวศน์ จ.เชยีงใหม่ เสดจ็ฯ เยีย่มทหาร ตชด. และมปีระชาชนชาวเหนอืท�าพธิรีดน�า้ 

ด�าหัวให้พระองค์ 

 ช่วงสุดท้าย เป็นการเสด็จฯ เยือนประเทศออสเตรีย เสด็จฯ กรุงเวียนนา 

ทอดพระเนตรทัศนียภาพริมฝั่งแม่น�้าดานูป และเสด็จฯ เยี่ยมชม สถานที่ส�าคัญต่าง  ๆ  

 เมื่อจบภาพยนตร์แล้ว ยังมีภาพยนตร์เรื่องสั้นท่ีเป็นพระอริยาบทภายใน 

ครอบครัวของพระองค์ ทั้งที่พระต�าหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ และที่พระต�าหนักสวน 

จิตรลดา 

  

๑๗. ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ชุดเสด็จฯ อิหร่าน อังกฤษ อเมริกา แคนาดา พ.ศ. 

๒๕๑๐ 

 เป็นภาพยนตร์ที่รวบรวมการเสด็จเยือนต่างประเทศในช่วงเวลาต่าง ๆ เมื่อ  

พ.ศ. ๒๕๑๐ ช่วงแรกของภาพยนตร์เป็นภาพการเสด็จฯ เยือนประเทศอิหร่าน เสด็จฯ  

กรงุเตหะราน เมอืงชรีาส เมอืงอสิฟาฮาน ทรงเยีย่มชมสถานทีส่�าคญั และทอดพระเนตร 

การแสดงพื้นเมืองของแคว้นต่าง ๆ ในประเทศอิหร่าน

 ก่อนจะเป็นเรื่องการเสด็จฯ เยือนประเทศอังกฤษ เป็นภาพงานปิดภาคเรียน 

โรงเรียนจิตรลดา พระเจ้าลูกเธอทั้ง ๓ พระองค์ ทรงร่วมการแสดงบนเวที จากนั้นเป็น 

ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ เสด็จฯ ไปทรงรับเจ้าฟ้า 

ชายทีโ่รงเรยีนมลิฟิลด์ กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ เหน็ทศันยีภาพของโรงเรยีน และ 

ภาพห้องที่ประทับของเจ้าฟ้าชายฯ ที่โรงเรียน

 ช่วงกลางของภาพยนตร์ เป็นเรื่องการเสด็จฯ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวัน 
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ที่ ๖ - ๒๙ มิถุนายนพ.ศ. ๒๕๑๐ เริ่มจากฮาวาย นิวยอร์ก ลอสแองเจลิส และกรุง 

วอชิงตัน ดี.ซี. โดยทุกรัฐที่เสด็จฯ ไป จะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นักเรียน 

ไทยและคนไทย รวมทั้งสื่อมวลชนในรัฐนั้น ๆ เข้าเฝ้า

 ตอนท้ายของภาพยนตร์ เป็นการเสด็จฯ เยือนประเทศแคนาดา โดยเสด็จฯ  

เยี่ยมชมเมืองออตตาวา มอนทรีอัล ควิเบค และเมืองเกเปก





บทสมัภาษณ์บคุลากร
ในฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์
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ก�าเนิด เริ่มต้นของงานภาพยนตร์ส่วนพระองค์ เริ่มจากจุดใด 

 เริ่มต้ังแต่ถ่ายภาพยนตร์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นภาพยนตร์ขนาด 

๑๖ มม. ขาว-ด�า ถ่ายด้วยความเร็ว ๑๖ เฟรม/วินาที ใช้กล้อง Filmo ถ่าย ส่วน 

ม.จ.ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล ทรงถ่ายด้วยกล้อง Kodak Special เมื่อจบงานพระราชพิธี 

แล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ฉายให้ประชาชนชมที่ศาลาเฉลิมกรุง

 สมัยก่อนยังไม่มีโทรทัศน์ ประชาชนจะทราบข่าวที่เป็นภาพนิ่งหรือจาก 

ภาพยนตร์ที่ฉายตามโรงหนังหรือโรงภาพยนตร์เท่านั้น

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ ทรงมีแนวพระราชด�ารเิกีย่วกบัการมกีองภาพยนตร์

ส่วนพระองค์อย่างไร

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัฯ ทรงมแีนวพระราชด�ารเิกีย่วกบัการจดัตัง้ส่วน 

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ในรูปแบบงานส่วนพระองค์ ไม่ทรงโปรดให้ขยายงาน ค่อยท�า 

ค่อยไป อย่างไรกต็าม ทรงสนบัสนนุเกีย่วข้องกบัการจดัซือ้ เครือ่งมอืทีใ่ช้นบัว่าทนัสมยั 

พอสมควร ตั้งแต่เครื่องล้างฟิล์มขาวด�า (ชุดเล็ก) เครื่องตัดต่อ เครื่องบันทึกเสียงลงบน 

ฟิล์มที่มีแถบแม่เหล็กอยู่ข้าง ๆ  และมีเส้นเสียงเป็นลายเส้นอยู่ข้าง ๆ  พิมพ์บนฟิล์มขาว 

ด�า (optical sound on film) จึงมีโอกาสพัฒนาการถ่ายภาพยนตร์เสียง การแสดง 

บัลเลต์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ และการทรงดนตรีร่วมกับวง อ.ส. วันศุกร์ ภาพเหล่า 

นี้ทางยูซิส (USIS-ส�านักข่าวสารอเมริกัน) ได้เคยขอพระราชทานต้นฉบับฟิล์ม ๑๖ มม. 

ไปขยายเป็น ๓๕ มม. เพื่อเผยแพร่พระเกียรติยศด้วย

ความเป็นมาของนายแก้วขวัญที่เข้ามาเป็นช่างถ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์

 ความเป็นมาที่เข้ามาเป็นช่างภาพส่วนพระองค์ก็คงเนื่องมาจาก มีหน้าที่เป็น 

มหาดเล็กห้องพระบรรทม คือ แก้วขวัญ ขวัญแก้ว เป็นมหาดเล็กผู้ใกล้ชิดมาตั้งแต่ทรง 

เป็นพระอนุชา เมื่อทรงครองราชย์ ผู้ที่ควรจะได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้ถ่าย 

เป็นภาพยนตร์หรอืภาพนิง่ กค็วรทีจ่ะต้องเป็นคนทีพ่อจะรูจ้กัพระราชอธัยาศยั ในตอน 

น้ันไม่มใีคร .. สองพีน้่อง.. จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าให้คนพีเ่ป็นผูถ่้ายภาพยนตร์ และ 

คนน้องเป็นผูถ่้ายภาพนิง่ โดย ม.จ.ศกุรวรรณดศิ ดศิกลุ ทรงเป็นครผููฝึ้กสอนในการถ่าย 

ภาพยนตร์ให้กับคนพี่

สมัภาษณ์ นายแก้วขวญั วชัโรทยั
วันพุธ ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๕ ที่พระบรมมหาราชวัง
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ค�าว่าภาพยนตร์ส่วนพระองค์เริ่มใช้เมื่อใด

 เริม่ใช้เมือ่น�าภาพยนตร์ส่วนพระองค์ชดุแรก (พระราชพธิบีรมราชาภเิษก และ 

พระราชพธิรีาชาภเิษกสมรส) ออกฉายให้ประชาชนชม เพือ่ให้ทราบว่า นีค่อืภาพยนตร์ 

ที่ถ่ายท�าและออกฉาย โดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ 

 ส่วนภายใน เราก็ไม่ได้เรียกอะไร เพราะก็รู้ว่าเป็นภาพยนตร์ส่วนพระองค์ 

กรณุาเล่าเรือ่งเกีย่วกบัการฉายภาพยนตร์ชดุตามโรงภาพยนตร์ว่ามขีัน้ตอนอย่างไร 

ต้องผ่านเซ็นเซอร์ จากกรมต�ารวจ เหมือนภาพยนตร์เรื่องทั่ว ๆ ไปหรือไม่

 ไม่ต้องเซ็นเซอร์ แต่ก่อนออกฉาย พระเจ้าอยู่หัวจะทรงทอดพระเนตรก่อน  

และเวลาออกฉายกท็�าเหมอืนภาพยนตร์เรือ่งอืน่ ๆ  มกีารประกาศ ใช้รถโฆษณาไปตาม 

ตรอกซอกซอย เมื่อก่อนก็มีรถของอับดุลราฮิม เขาไปโฆษณาอะไรตามตลาดของเขา 

ทุกวัน เราก็บอกว่า นี่คุณช่วยผสมนี่ด้วย วันนี้มีภาพยนตร์ส่วนพระองค์ฉาย ที่นี่..สลับ 

ดนตรีของคณะอะไร… เราเอากระดาษท�าหนังสือไปยื่นให้เขา เขาก็ไปจัดการเอาเอง

ฉายที่โรงไหนบ้าง

 ศาลาเฉลิมกรุง กับเฉลิมไทย ผลัดกัน ๒ โรง …ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ชุด ๑  

ศาลาเฉลิมกรุง บางทีก็ชุด ๒ ซ�้า พอชุดที่ ๓ เราก็เปลี่ยน ย้ายไป ขอความร่วมมือกับ 

ทางเฉลิมไทย เขาก็ช่วย แล้วเขาก็แข่งกันว่าใครจะฉายได้รายได้มากกว่ากัน แล้วก็จะ 

มีสลับวงดนตรีทั้งหลายในประเทศไทย เขาก็ยินดี มาร่วมมือ วงไหนแฟนเยอะก็ดูทั้ง 

ภาพยนตร์ ฟังทั้งเพลง แน่นไปหมด 

วงดนตรีนี่เล่นหน้าม่าน หรือเล่นประกอบกับหนัง

 ใช่ เล่นหน้าม่าน จะเล่นประกอบได้อย่างไร มันต้องบรรยาย มีเพลง 

แบ็คกราวนด์อยู่แล้ว ก�าหนดดนตรีนี่จะเล่น ๔๕ นาทีเท่านั้น แล้วก็ฉายหนังแต่ละรอบ  

ที่ไหนได้บางทีคนขออีก ก็ยาวไปเป็นชั่วโมง รอบ ๓ ทุ่ม กลายเป็นรอบ ๔ ทุ่ม กว่าจะ 

กลับกันไปก็ตีหนึ่ง

คนที่มาดูจะต้องแต่งตัวสวยงาม

 ใช่ ใส่เสื้อนอก ใส่กระโปรงยาว ยิ่งชั้นบ๊อกซ์ และคิดราคาตั๋วตามปกติ สลับ 

ดนตรี แต่ไม่ขึ้นราคา ..คิดดู สนุกซิ แต่สมัยนั้นยังไม่มีโทรทัศน์ พอมีโทรทัศน์เราก็หยุด  

คือไม่มีพระบรมราชานุญาตให้ฉาย เราก็จบไป แต่เราก็ยังไปฉายต่างจังหวัด ตราบใดที่ 

ยังมีการฉายอยู่ ฉายในพระนครเสร็จ ต้องออกฉายต่างจังหวัด ทั่วประเทศ
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ท�าไมบางปีจึงเว้นไปไม่มีภาพยนตร์ส่วนพระองค์ออกฉาย

 ที่เว้นไป เพราะบางปีเสด็จฯ ต่างประเทศ เสด็จฯ ๗ เดือน ไม่รู้จะฉายที่ไหน  

แต่กลับมาฉายตามทันที ตัดต่อ ตั้งแต่ที่นู่น ถ่ายไปล้างไป ล้างที่โลซานเอง ระหว่างที่ 

ประทับอยู่ตัดต่อเสร็จแล้วก็เขียนบทบรรยาย พอกลับมาปั๊บก็ซ้อม แล้วก็ฉายเลย  

พยายามท�าให้เรว็ทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้เมือ่เสด็จกลบั คอืฉายทนัท ีเรยีกว่าทนัใจคนด ูสมยั 

นั้นโทรทัศน์ยังไม่มี ตอนหลังโทรทัศน์มีพระราชกรณียกิจประจ�าวันแล้ว ก็เลิกหมด

ราชวงศ์ของต่างประเทศ มีกองภาพยนตร์ส่วนพระองค์ เช่นของเราบ้างหรือไม่

 ไม่ทราบ แต่ของอังกฤษมีนะ อเมริกา ฝรั่งเศสนี่เขาก็มีข่าว… แต่ของสมเด็จ 

พระเจ้าอยูหั่วนีท่่านทรงพระเมตตาพสกนกิรของท่าน ท่านทรงท�าอะไร ท่านทรงมพีระ 

ประสงค์ให้ประชาชนได้รู้ได้เห็นด้วย แล้วคนก็ดีใจ อันนี้เป็นฟีดแบ็คที่เราทราบเลยว่า 

คนสนใจหรือไม่สนใจ จากที่ชมภาพยนตร์ อุ้มลูกจูงหลานมาเต็มไปหมด คล้าย ๆ กับ 

เขาอยากเฝ้า ดูจอใหญ่เหมือนได้ใกล้ชิด มีแม้กระท่ังภาพยนตร์ไพรเวทในครอบครัว  

ท่านทรงถ่ายเอง เป็นภาพยนตร์ทรงถ่าย อันนี้จะประทับใจมาก ใครจะได้ไปเห็น แล้ว 

ทีพ่ระราชทานมาให้ฉาย นีน่่าจะเป็นสาเหตุส�าคญัทีท่�าให้ปวงชนชาวไทยรกัเจ้านาย คอื 

ท่านทรงนึกถึงว่าเขาอยากดู ต้องให้เขาดู และพระราชทานพระบรมราชานุญาต แล้ว 

ทรงก�ากับเองด้วย อันนี้มากไป น้อยไป อันนี้สมควร อันนี้ไม่สมควร จากความละเอียด 

อ่อนในพระราชหฤทัยท่าน ผมว่าประทับใจคนไทย และจงรักภักดีจากจุดนี้ คือท่านท�า 

อะไรก็นึกถึง ไปไหนก็นึกถึง ผมก็ต้องรับมาแล้วถ่ายทอดจากการที่ท่านทรงมีพระราช- 

ประสงค์ และทรงเซ็นเซอร์ก่อนฉาย

ทุกชุดหรือคะ 

 ทกุชดุ แล้วเชญิแขกมาด้วย แขกพระราชวงศ์ และเจ้าหน้าที ่ข้าราชการผูใ้หญ่  

พอฉายเสร็จปั๊บ เรียกว่ามีประชุมใหญ่ก่อน ใครว่าตรงไหนไม่ดี ยาวไป หรือไม่เหมาะ 

สม เขาก็กราบบังคมทูล มีองคมนตรี มีเจ้านาย เช่นพระองค์ภาณุฯ แล้วกราบบังคมทูล  

ตรงมาก เพราะท่านท�าภาพยนตร์มืออาชีพ ตรงไหนให้แก้ต้องแก้ แม้แต่เพลง เพลงอัน 

นี้ไม่สมควร ไม่เหมาะกับภาพ คือมีคณะผู้เชี่ยวชาญท้ังหลายเซ็นเซอร์  เพราะฉะนั้น  

แต่ละชุดจึงประสบความส�าเร็จ คนไปดูเยอะแยะ และพอฉายก็มีรายได้ ส่วนมากจะ 

พระราชทานเพื่อบ�าเพ็ญพระราชกุศล ให้โรงเรียน ให้โรงพยาบาลที่เดือดร้อน โดยไม่มี 

การหักต้นทุน โรงเขาก็ไม่คิดค่าโรง พวกเราไปท�างานก็ไม่มีเบี้ยเลี้ยง ท�าถวาย เพราะ 

ดนตรีเราก็ไม่ต้องเสียสตางค์ เพราะทุกคนรักพระองค์ท่านถือว่าช่วยงานพระองค์ท่าน  

และเวลาเดียวกันก็ถือโอกาสประชัน ว่าของใครจะเรียกคนดูได้มากกว่ากัน วงไหนจะ 

แน่กว่ากัน และเราก็ต้องขึ้นป้ายนะ ภาพยนตร์ส่วนพระองค์จะฉายวันไหน วันแรก วง 

ใครเล่น วันที่สอง สาม จนวันสุดท้าย สลับวงดนตรี เราจะรู้เลยว่าวงไหนคนมาดูเยอะ 
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สดุ ขึน้อยูก่บัของแถม แต่ไม่มใีครเกนิสนุทราภรณ์ แชมป์ทกุสมยั แล้วครเูอือ้มาเอง ร้อง 

เอง พอเป็นสุนทราภรณ์นี่จองตั๋วเต็มหมดแล้ว 

กรุณาเล่าเรื่องการไปฉายหนังตามต่างจังหวัด

 ไปเอง เอารถต่อ “ฟาร์โก” เราก็ไปซื้อมาแล้วมาต่อเป็นรถตู้ ตรงกลางก็เป็น 

ชัน้วางเครือ่งฉาย วางอปุกรณ์ต่าง ๆ  ส�าหรบัแผ่นเสยีง แผ่น ๗๘ หมนุจีเ๋ลย เครือ่งขยาย 

เสียง ไมโครโฟนนี่อยู่ตรงกลาง เป็นห้องเครื่อง ข้างหน้าผมนั่งไปเอง ข้างหลังก็เป็นคน 

บรรยาย คนวางแผ่นเสียง 

ไปต่างจังหวัดต้องมีทีมงานกี่คนคะ

 ๕ ไม่เกิน ๖ คน ไปกัน ไม่มีรถตามนะ คันเดียวโดด ๆ ไปหมดทั่วประเทศ

พักที่ไหนคะ

 พักตามโรงแรม เหมือนหนังเร่ เราไปจังหวัดนี้ ก็เจอพวกหนังเร่ 

ไปต่างจังหวัดแต่ละครั้งนานแค่ไหนคะ

 เป็นเดือน เหมือนหนังปกติ คือออกจากโรงในกรุงเทพแล้วก็จะขึ้นเหนือ มา 

อีสาน แล้วไปใต้ ไปเหมือนหนังเร่เป๊ะ แล้วสปอนเซอร์ของเราส่วนมากจะเป็นโรงเรียน  

โรงพยาบาล 

 

การไปต่างจังหวัดนี่เป็นพระราชด�าริหรือว่า…

 เขาขอ ขอมาเลย กราบบังคมทูลผ่านส�านักราชเลขาฯ พอโปรดเกล้าฯ เราก็ 

ต้องไปเอง เพราะฉะนั้นผมก็มีอาชีพฉายหนังเร่ ถ่ายด้วย ฉายด้วย ดี.. ก็ได้ศึกษาแล้วก็ 

ถวายรายงาน เห็นหมด เพราะไปรถก็ไปคันเดียว ไม่มีต�ารวจน�า ไม่กลัว 

 อย่างเราไปนครฯ แล้วเราจะไปกระบี่นี่ ต้องไปหาพระ ถามท่านว่า จะออก 

จากนครศรธีรรมราช ไปภเูกต็เดนิทางทางเขาพบัผ้านีค่วรจะเดนิทางตอนไหน พระท่าน 

บอกต้องออกตอน ๙ โมง ก่อนจะออกต้องไว้พระกลางหาว แล้วจะปลอดภัย เราก็ ๙  

โมงออก ก็ดี 

 ไปจนกระทั่งไปเจอช้างเผือกที่กระบี่ ก็ได้เห็นก่อน เห็นตั้งแต่ตัวเล็ก ๆ  ตอนนี้ 

เป็นช้างใหญ่อยู่ในวัง ตอนแรกก็บอกว่าไม่ใช่เผือก มันเป็นสีประหลาด เราบอก นี่เผือก 

นะ ถ่ายรูปทุกจุด ผู้ใหญ่บอกว่าไม่เผือก ไม่ใช่ช้างส�าคัญ ไป ๆ  มา ๆ  รอไม่กี่ปีกลายเป็น 

ช้างเผือก แปลกนะ
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เวลาไปฉายที่ภูเก็ตไปอย่างไร

 เอารถลงแพขนานยนต์ไป พอไปถึงต้องซื้อไข่เต่า เดี๋ยวนี้ไม่มี เป็นของสงวน  

ตอนนั้นต้องซื้อใส่ถุง  ใส่ตระกร้าเอากลับมาฝากคนกรุงเทพฯ 

กันดารที่สุดที่เคยไป ขนาดไหน

 เชียงราย นี่โรงมุงจาก มุงใบตองตึง ร้อนมหาศาล กลิ่น…กลางวันนี่ นักเรียน 

นี่กลิ่นหึ่งเลย ไม่มีแอร์ มีพัดลม ฉายรอบนักเรียนนี่ฉายรอบเช้า รอบกลางวัน ไม่มืด 

เท่าไหร่ก็เอาผ้าด�าปิด กลางคืนก็ฉาย แต่ต่างจังหวัดมักจะฉายรอบเดียว แล้วมีสลับ 

ดนตรี โรงเรียนเขาเล่น คือวันหนึ่งฉายสามรอบ เหนื่อย เหงื่อไหลไคลย้อย แล้วเราก็ 

ย้ายเป็นจุด ๆ ส่วนมากจะเป็นโรงเรียนผู้หญิง จะขอท�าหอประชุม ท�าห้องพยาบาล 

รายได้เท่าไหร่ก็ยกให้เขาหมด เราไม่แตะเงิน รายได้ไม่มีการหัก ค่ารถ ค่าโรงแรมนี่เรา 

จ่ายเองหมด

พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์หรือคะ

 อนันีเ้ดนิทางแบบราชการ ใช้เงนิราชการ คอืเรากไ็ด้เบีย้เลีย้งตามระเบยีบ แต่ 

ไม่ได้อะไรพิเศษ ผมว่าก็ได้ฝึกความอดทน และเราได้รู้จิตใจของชาวบ้านอยู่ทั่วไปเลย  

เขาวิจารณ์ เขาถาม เขาเอาใจใส่ตรงไหน เรารู้หมด

ชาวบ้านจะชอบดูภาพยนตร์แบบไหน

 เขาชอบดูของแปลก ๆ ที่มีในหนัง เช่นเห็นภาพพระเจ้าอยู่หัว ทรงจับคนแก่  

คนแก่จับพระหัตถ์ท่านยกวางไว้บนหัว ภาพแบบนี้ ประทับใจ คนรู้สึกว่าท่านไม่ทรง 

รงัเกยีจ ขอจบัพระหตัถ์ เอาไปวางไว้บนศรีษะ พระองค์กไ็ม่ว่าอะไร พระบาทกไ็ปกราบ  

เอาผ้าไปเชด็ฉลองพระบาท อย่างนีค้นดชูอบ ว่าเออ คนนีก่ล้าแสดงออก ทางภาคเหนอื  

เขาจะเอาผ้าขาวปตูลอดทาง ระหว่างทีเ่สดจ็พระราชด�าเนนินีก่ค็ลีผ้่าไปเรือ่ย เสรจ็แล้ว 

เขาก็เอาไปตัดแบ่งกัน เป็นศิริมงคล แล้วก็เอามาอวดกันว่า นี่ ผ้าของฉันนี่ทรงเหยียบ 

มาแล้ว เหมือนเป็นผ้าศักดิ์สิทธิ์ นี่ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ แต่ละจังหวัด 

เคยฉายให้คนไทยในต่างประเทศดูหรือไม่

 เขาขอ ขอยืม ก็มีเยอะ เราท�าหลายก๊อปปี้ ขอยืมก็จัดส่งไป เสร็จแล้วเขาก็คืน 

มา มีเยอะ แต่หลังจากมีโทรทัศน์แล้วก็เลิก เพราะว่าเก็บได้หมดเลยเหมือนภาพยนตร์ 

เสียง คุณภาพดีกว่าภาพยนตร์ นี่เราต้องท�าแบ็คกราวนด์ ต้องบรรยาย แต่โทรทัศน์นั่น 

เอาของจริงมา ได้ประโยชน์มากกว่า ตอนนีก้เ็ลยหยดุไปเอง เพราะว่าเทคโนโลยมีนัใหม่ 

ขึ้น ทางรัฐบาลมีสื่อที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็ดีอย่างเดียวคือมันไม่สิ้นเปลือง ของ 

พระเจ้าอยู่หัวนี่ยังให้ถ่ายพระราชกรณียกิจเก็บเอาไว้
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ย้อนถามเรื่องลูกน้องในช่วงแรก ๆ 

 เริ่มต้นก็มี ๒ คนเท่านั้น เท่าท่ีจ�าเป็น สุนันท์ เป็นคนไปบรรยาย คนวาง 

จานเสียงตายไปแล้ว คนคอนโทรลส่วนมากผมท�าเอง ควบคุมให้เสียงดังแค่นี้ ลดเพลง  

เสียงพูด ฯลฯ ต้องนั่งคุมตลอด ส่วนเครื่องฉาย โรงเขามีคนฉายของเขาเอง

เวลาไปต่างจังหวัด ต้องคุมเครื่องฉายเองหรือเปล่าคะ

 เป็นเครือ่งฉายของโรงเขาเอง ยกเว้นบางแห่งอย่างเช่น โรงทหารนีเ่ราต้องเอา 

เครื่องของเราไป แล้วเราก็ฉายเอง เพราะเรามีครบเครื่อง

 ต่างจังหวดัเขาโรงใหญ่เหมอืนกนันะ เขาใช้ไฟอาร์ค ไม่ได้ใช้ไฟหลอด เชียงราย 

นี่ไปดูถูกไม่ได้นะ เขาใช้ไฟอาร์ค แล้วส�าเนาฟิล์มที่ฉายก็ต้องคอยเช็ด ท�าความสะอาด  

ใส่น�้ามัน ใช้น�้ามันเครื่องเลย รูด ไม่ให้ติด ติดปุ๊ป พองเลย ก็ส่วนมากไปท�าเอง มันแน่ใจ 

ว่าไม่ให้เสียหาย

 ทีเ่ราไป ต�ารวจกข็ูว่่าผูก่้อการร้ายคอมมวินสิต์ชมุมาก การลงโทษรนุแรง ขนาด 

ตัดคอมาเสียบไม้หน้าสถานีต�ารวจเลย สมัยนั้น เราก็ไป ตรงกันข้ามเลยนะ ฉายหนัง 

องค์พระประมุขต่อสู้กับพวกนี้ ระเบิดตูมเดียวก็เสร็จ แต่โชคดี รอดมาได้

อันนี้เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการดึงดูดใจให้ประชาชนไม่เอนเอียงไปทางคอมมิวนิสต์ ….

 ไม่ใช่อย่างนั้น เราเอาไปฉาย เพราะว่าคนที่ขอไป ต้องการเงิน เอาไปสร้างหอ 

ประชุม ซ่อมโรงเรียน ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องพยาบาล คือต้องการเงินเป็นปัจจัยแรก  

เมื่อเขาต้องการเงิน เขาก็มาขอ ในเวลาเดียวกัน บางขณะ ผกค. มีอิทธิพลสูง มันก็ 

เหมือนเราเข้าไปขัดความก้าวหน้าทางการเมือง ก็อันตราย แต่ผู้ที่ขอเขาก็กลัว เขาก็ 

ต้องดูแลเราเป็นพิเศษ อย่าให้เกิดเรื่องอะไรขึ้นมา เขาใช้ลูกเสือมาร่วมกับเรา ใครก็ไม่ 

กล้ารังแกเด็ก ให้ลูกเสือมาเดินตั๋ว แล้วก็แม่เสือมาเดินตรวจ ก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่เราก็ไม่ 

ประมาท อย่างที่เล่าเรื่องขึ้นเขาพับผ้า ไปไหนก็ไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาจารย์ขลัง ๆ   

คุ้มครอง รู้ว่าเราไป คนที่ไม่หวังดี เขาก็หยุด เอ้าลูกศิษย์อาจารย์นี่ เขาไม่ท�า ก็ดี ก็ได้ 

ตระเวน ไปทั่วประเทศไทย

 ก็ต้องดูว่าเขาต้องการอะไร ดูตามวัตถุประสงค์ การขอพระราชทาน รายได ้

เขาเก็บไว้เลย เวลาเรากลับไปก็ต้องท�ารายงาน เขาก็ต้องท�ารายงาน น�าความขึ้นกราบ 

บังคมทูล จบ

ไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรที่ตื่นเต้นเลยหรือคะ

 เราไม่กลัว แต่เคยมีเหตุการณ์ที่ชลบุรี เข้าไปอยู่ในเขา ขาเข้า ไม่มีปัญหา ขา 

ออก ฉายหนงัเสรจ็เกนิสองยามแล้ว ออกมากม็เีอาต้นไม้มาทบักนัขวางถนนเลยนะ เรา

นั่งหน้า เราก็บอกว่า วิ่งให้ความเร็วสม�่าเสมอ แล้วออกทางขวา เพราะเขาจะโปะด้าน 
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ขวาน้อย แล้วไหล่ทางนี่โล่ง มันมีไม้เกินมาเล็กน้อย ก็ชนเลย ไม่หยุด วิ่งขึ้นไหล่ถนน  

รอดมาได้ เขาบอกว่าตรงนั้นอันตรายมาก ถ้าเราชลอนี่เอาแน่ ถ้าหยุดนี่ทันที แต่เขา 

ประมาท ถ้าเอาไม้ขวางเลยไปอกีนิดเดียว เราเสรจ็ ออกไม่ได้ แต่เรามพีระบารมคีุม้ครอง

คุณแก้วท�าภาพยนตร์ชุดเสร็จ แล้วก็ไปเรียนต่อ…

 ใกล้เคียง เพราะเริ่มมีทีวี บทบาทของภาพยนตร์ก็น้อยลง ก็มอบหน้าที่ให้คุณ

ขวัญรับไป

ตอนหลังในหลวงมีพระราชกรณียกิจเพิ่มขึ้น คุณแก้วก็คงต้องมีผู้ช่วย

 มันลดฮะ ลดความส�าคัญลงไป เพราะว่าระยะนั้น ประมาณ ๒๕๑๔ .....

ภาพยนตร์ที่ในหลวงทรงถ่ายเอง ในครอบครัว ท่านทรงล้าง ตัดต่อเอง หรือให้คุณ

แก้วท�าคะ

 ผมเป็นคนท�าถวายหมด 

ท�าแล้วก็ถวายให้พระองค์ทอดพระเนตร….

 ถวายแล้ว ท�าแล้วก็เก็บอยู่ ท�าแล้วก็มานั่งฉาย สมัยก่อนท่านทอดพระเนตร

หนัง ๑๖ มม. เราก็นั่งฉาย 

สมัยนั้นมีทีมงานทั้งหมด ถึง ๑๐ คนไหมคะ 

 ไม่ถึง ๑๐ คน ๖-๗ คน นี่คือบทบาท ว่าท�าไมเราต้องดูเองทั้งหมด ท�าไมต้อง 

ท�าเองทั้งหมด เราต้องตัดออกมาใส่แถบ เขียนวันที่ไว้หมด ต้องระวังยิ่งกว่าลูกอีก ต้อง 

นึกว่านี่มีรูปพระองค์ท่าน ต้องไม่มีรอย ตอนหลังมาลาก ใช้ความเร็ว เสียหมด เสียดาย

คุณแก้ว ฝึกลูกน้องอย่างไร

 ดูคนไหนที่เอาใจใส่ ที่ช่วยเรามาก ผมตัดต่อเอง อะไรเองท้ังหมด สอนเขา  

บรรยาย เราก็รู้ว่าคนไหนเอาใจใส่ เราก็ให้ท�า อย่างคนที่วางแผ่นเสียงนี่ต้องชอบเพลง  

สมัยนั้นไม่มีโรงเรียน ตอนหลังเราได้นักเรียนมาจากเทคนิคกรุงเทพหลายคน รวมท้ัง 

เด็กที่ผมส่งให้ไปเรียน เพื่อที่จะกลับมาท�างาน เช่นคุณอ้วน ทองแก้วกูล เดี๋ยวนี้ก็ยัง 

ท�างานอยู่

คุณแก้วเป็นคนเลือกหรือเปล่าว่าจะให้ตากล้องคนไหน ตามเสด็จพระองค์ไหน

 เมื่อก่อนเลือก ตอนหลังให้คุณขวัญดูแล
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แล้วคุณแก้วเลือกอย่างไร

 ต้องโปรด อย่างศิรพรรณ แดง นี่สมเด็จย่าโปรดมาก เพราะอะไร ท�าได้ทุก 

อย่าง ท�ากับข้าว เราเลี้ยงมาที่บ้านให้ท�าได้ทุกอย่าง สมเด็จย่าท่านโปรดมาก แล้วก็ให้ 

ถ่าย จะส่งใครไป ถ้าไปทะเลาะกับเขานี่แย่เลย ให้ไปนี่ต้องท�าทุกอย่าง ท�าถวาย

อย่างคุณศุภรล่ะคะ

 ศุภรนี่เป็นพนักงานทั่วไปธรรมดา เสียงใช้ได้ เอาใจใส่ รักงาน เราก็เอามา ก็

บรรยายกันตลอด ไปด้วยกันเรื่อย 

มีใครช่วยคุณแก้วถ่าย

 คุณมานิตย์ ออกไปแล้ว ตอนนี้ไม่สบาย คุณพชร จารุจินดา ก็ตามเสด็จ เคย 

ถ่ายเมื่อตามเสด็จยุโรป มานิตย์นี่มาช่วยทีหลัง คุณพชร ยังอยู่ที่โครงการสวนจิตร เป็น 

เพื่อนกันที่โรงเรียนราชินี ก็เอาไปด้วย ไปช่วยถ่ายตอนที่เสด็จสหรัฐฯ ๗ เดือน ก็อยู่กับ 

เรามาเรื่อย ตอนนี้มาช่วยดูแลโครงการพระเจ้าอยู่หัว มานิตย์นี่มาทีหลัง เพราะพ่อเขา 

ท�างานเกี่ยวกับล้างฟิล์ม ก็ส่งลูกมาช่วย

สมัยแรก ๆ คุณแก้วดูแลเกี่ยวกับบัญชีฟิล์มอย่างไร

 ก็ท�าทะเบียน ตามวันที่ มีทะเบียนคุม และก็มีว่าส่งไปล้างเมื่อไหร่ กลับมา 

เมื่อไหร่ ตัดต่อเสร็จเมื่อไหร่ แล้วผมตัดต่อเอง แต่ตอนหลังนี่ไม่รู้ คุณขวัญเป็นคนดูแล 

เวลาตามเสด็จเมืองนอก นี่ช่างภาพต้องท�าหน้าที่อะไรบ้าง 

 ไม่เหมือนเวลาเสด็จในประเทศไทย เราไม่ได้เป็นช่างภาพตัวจริง ตอนหลังมา 

เป็นผูบ้รหิาร กบัลกูน้องกต้็องรบัแบบเรา เราท�างานร่วมกนั เราต้องให้ความสะดวกแก่ 

เขา ให้ความส�าคญักบัเขา เพือ่ให้ได้ภาพดทีีส่ดุ แต่ถ้าคนอืน่ทีไ่ม่มคีวามคดิเป็นช่างภาพ 

อยู่ในหัวใจ อยู่ในหัวเลย เขาไม่เข้าใจ ว่าช่างภาพเกะกะ ชอบขวาง มายืนบังเรา อะไร 

อย่างนี้ ซึ่งถ้าเราคุมอยู่ก็ไม่มีอะไร

เวลาเราไปต่างประเทศ ชาวต่างชาติปฏิบัติต่อเราอย่างไร พอเขารู้ว่าเราเป็นกอง

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์

 ไม่รูน้ี ่เขาไม่รู ้เขานกึว่าเราเป็นนกัข่าวธรรมดา แต่กม็เีจ้านายทีท่รงพระกรณุา 

มาก ที่ฟิลิปปินส์ทรงแนะน�าเลยว่านี่เป็นช่างภาพยนตร์ส่วนพระองค์ เขาบอกให้ไปนั่ง 

รถคันหน้าที่น�าเสด็จฯ เขาสั่งเลย แล้วถ่ายได้หมด เราไม่ต้องวิ่งไกล แต่บางประเทศเขา 

ไม่แคร์ช่างภาพ เราก็เหมือนเดิม (หัวเราะ) คือวิ่งตามตลอด
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เราต้องไปอยู่เป็นกองเดียวกันกับช่างภาพของเขาหรือเปล่า

 คือถ้าเผื่อประธานาธิบดี หรือเจ้านายพระองค์ไหนของแต่ละประเทศ รู้ว่าเรา 

เป็นช่างภาพส่วนพระองค์ของท่านนะ ที่ไหนก็ได้ เขาไม่ยุ่งกับเรา อ�านวยความสะดวก 

ด้วยซ�้าไป แต่ถ้าประเทศไหน ไม่เอาไหนกับช่างภาพนะ อย่างที่อังกฤษนี่ ห้ามเข้า ช่าง 

ภาพเชิญไปนั่งไว้ในห้อง นั่งอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งกลับ ไม่ได้อะไรเลย ช่างภาพของเขา 

ก็เหมือนกัน เสร็จแล้วเขาค่อยออกทางโทรทัศน์ สถานีนี้ สถานีนั้น นั่นคือวิธีการออก 

ข่าวของเขา แต่ของเราไม่ได้อะไรเลย

หมายความว่าเขามีของเขา แต่เขาไม่ให้เราที่ตามเจ้านายไป ไม่ให้เข้า 

 ใช่ ๆ ไม่ให้ โดยเฉพาะประเทศอังกฤษ ไม่ให้ถ่ายอะไรเลย ถึงเวลาให้ไปก่อน  

ไปถึงก็ไปนั่ง มีบัตรติดอยู่ เสร็จแล้วก็กลับ ไม่ได้อะไรเลย

แล้วเวลาที่พระราชินีอังกฤษเสด็จมาล่ะคะ เขามีช่างภาพส่วนพระองค์ของเขามา 

ด้วยหรือเปล่า

 มี เขามีมา แต่เรานี่ให้เขาทุกอย่าง ไม่ได้คิดอาฆาตมาดร้าย มันผิดกันตรงนี้  

เราเป็นคนไทย
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สัมภาษณ์ คุณต้น คงเจรญิ
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๕ ฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา  

คุณต้นเข้ามาท�างานที่ฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ได้อย่างไร

 พี่ชายผมอยู่ที่ภาพยนตร์อยู่แล้ว ชื่อ รงค์ เขาชักจูงมา ผมเข้ามาปี ๒๕๐๔ คุณ 

มานิตย์ เข้ามาทีหลังผมหน่อย ก็เข้ามาท�าที่ตึกนี้ตลอดเลย 

 ตอนนัน้จบจากโรงเรยีน จบเตรยีมวทิย์มา กม็าท�างานทีน่ีเ่ป็นทีแ่รก ตอนแรก 

ก็ท�างานทั่ว ๆ  ไป ท�าหมด เพราะงานในนี้ ถึงจะมีหน้าที่ประจ�า แต่คนไม่มากมายก็ต้อง 

ช่วยกัน ตรงที่ท�างานอยู่นี่เป็นของต�ารวจวัง ก็แบ่งที่กันท�างาน เมื่อก่อนห้องไม่ได้เป็น 

อย่างนี้

แล้วเก็บฟิล์มที่ไหน อย่างไร

 ใส่ตู้เหล็ก ฟิล์มนี่ใส่รีลเหล็ก ขนาด ๑,๒๐๐ ฟุต ๑,๖๐๐ ฟุต ยี่ห้อโกลด์เบิร์ก 

สัง่ซือ้จากอเมรกิา แล้วกบ็รรจลุงตลบัเหลก็ แล้วเกบ็ไว้ในตูแ้บบตูเ้กบ็เอกสาร ห้องนีจ่ะ 

เป็นห้องยาว ห้องข้างหลงัยงัไม่ม ีห้องทีเ่ป็นห้องเกบ็ฟิล์มแบบปัจจบุนัยงัไม่ม ีเพิง่มาท�า 

ใหม่ 

มีแอร์ไหมคะ

 แอร์เป็นแบบวินโดว์ ติดหน้าต่าง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู ซึ่งห้องนั้นคุณแก้ว 

ท�างานอยู ่แล้วกเ็กบ็ฟิล์มด้วย แล้วกม็ตีูเ้หลก็ แต่ข้างบนนีน่่าสงสาร ไม่มแีอร์ กม็ปัีญหา 

เรื่องฟิล์มเสื่อม พอเสื่อมแล้วก็ไม่มีทางแก้กลับมาได้ จะมีแต่ค่อย ๆ เสื่อมมากขึ้น แอร์ 

นี่ถอดมาจากพระต�าหนัก มันเก่าแล้ว เดี๋ยวก็ดี เดี๋ยวก็เสีย แล้ว ๑๒,๐๐๐ มันก็นิดเดียว  
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ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นเครื่องใหญ่ค่อยดีขึ้นหน่อย เป็นเครื่องมาสเตอร์แต่ก็ยังไม่พอเพียง

ยังไม่ได้มาตรฐานตามที่ควรจะเป็น

 ยังไม่ได้ครึ่งมาตรฐานเลยด้วยซ�้าไป แล้วก็ปัญหาเรื่องความชื้น ปัญหาพวกนี้ 

เรารู้ แต่ไม่มีพลังอะไร การของบประมาณมันไม่ใช่ง่าย ๆ ตอนแรกไม่มีอะไรเลย แล้ว 

ก็ได้แอร์จากพระต�าหนักมา 

งานคุณต้นคืออะไร

 งานสารบรรณ เอกสาร และช่วยฉายไฟ บันทึกเสียง ฉายหนัง หลายอย่าง

งานด้านเทคนิค การฉายไฟ บันทึกเสียงนี่เรียนรู้จากใคร

 ตอนผมเรยีนหนงัสอืนี ่เรยีนช่างวทิยมุาด้วยนะ แล้วพอมานีรุ่น่พี ่ๆ  เขากส็อน 

ให้ คุณสุนันท์ นี่เคยอยู่ USIS มาก่อน คุณโกศล คุณศุภรณ์ ก็ได้ค�าแนะน�าจากพี่พวกนี้ 

เรื่องฉาย 

 เครื่องฉายสมัยก่อนเป็นเครื่องฉายเก่าท่ีเบ้ืองบนพระราชทานลงมา จะเป็น  

RCA กด็ ีจะเป็น อาซโิมกด็ ีหรอืเอลโม่กด็ ีเครือ่งฉายเรากม็หีลายแบบตัง้แต่แบบหลอด  

ประมาณ ๗๕๐ วตัต์ ร้อนหน่อย ตอนหลงัมอีาร์ค ใช้ถ่านให้เกดิประกายแสงและมเีลนส์ 

รวมแสงให้มีความสว่างพุ่งขึ้นมา จะสว่างกว่าหลอด แต่มีปัญหาเรื่องกลิ่นคาร์บอน 

เวลาฉายหนัง คุณต้นมีหน้าที่อะไร

 หนังอะไร หนังมีหลายหนังนะ หนังต่างจังหวัดก็มี หนังในกรุงเทพก็มี ใน 

กรุงเทพต้องช่วยควบคุมเสยีง โรงเขามคีนฉายให้ เจ้าหน้าท่ีเดนิตัว๋ แต่เขาไม่ได้ช่วยอะไร 

โรงที่ฉายนี่เฉพาะศาลาเฉลิมกรุง เฉลิมไทยหรือเปล่าคะ

 แล้วแต่ เฉลิมบุรีก็มี แต่ผมไม่แน่ใจ ตอนที่ผมมาท�าก็เห็นมีอยู่ ๒ โรง ศาลา 

เฉลิมกรุง กับเฉลิมไทย เราต้องมีเจ้าหน้าที่โฆษณา เจ้าหน้าที่ให้เสียงบรรยาย 

เป็นเสียงใครบ้างคะ

 หลายคน มคุีณสนัุนท์ คุณศุภรณ์ คุณโกศล คณุมานติย์กบ็รรยาย แล้วกบ็รรยาย 

สลบักนัไป แต่ละรอบ และคณุแก้วด้วย สมยัก่อนผมนีเ่ป็นผูใ้หญ่ คณุอาณตั ิคณุชพูาสน์  

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ เยอะ 

ใครเขียนบทบรรยาย

 แล้วแต่ ถ้าหนังชุดนี่จะเชิญ เช่น ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ รู้สึกว่าจะเขียนบทบรรยาย 
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ชุดเสด็จอีสาน ผมไม่แน่ใจนะ แล้วก็ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล มีอยู่ชุดหนึ่ง เป็น 

พระราชพธิสีถลมารค แต่งเป็นกลอนทัง้เรือ่งเลย แล้วผกูพนักนัหมด ท่านมาดหูนงัเทีย่ว 

เดียว แล้วก็โน้ตเวลา แล้ว ๒ – ๓ วัน เอาบทมาให้ดู ไปดูซิ เป๊ะเลย “ต่างคนต่างเนตร 

จ้อง….” แล้วก็พระองค์เจ้าวิภาวดี รังสิต ส่วนใหญ่จะเขียนบทเวลาเสด็จต่างประเทศ 

หนังชุดนี่ คุณต้นเข้ามาท�าชุดอะไรเป็นชุดแรก 

 ชุดปากีสถานเป็นต้นไป ชุดอเมริกากับชุดยุโรปนี่ไม่ทัน ชุดปากีสถานนี่รู้สึก 

ท่านผู้หญิงวิภาวดี รังสิตจะเขียนบท คือหนังนี่จะมีชุดในประเทศกับต่างประเทศ คน 

เขียนจะคนละคน ชุดในประเทศจะเป็น อย่างท่านผู้หญิงสมโรจน์ แล้วก็อีกหลายคน 

บทบรรยายที่เป็นกลอนของท่านผู้หญิงสมโรจน์นี่ใครเป็นคนบรรยาย

 กน็ีไ่ง คนของเราทีบ่อกไป กต้็องซ้อม แล้วสลบักนัแต่ละรอบ หรอืคนละครึง่

รอบ

คุณต้นเคยบรรยายไหม

 ส่วนใหญ่เป็นต่างจังหวัด คนน้อย ต้องช่วยกัน ไป ๓ – ๔ คน ถ้าต่างจังหวัด 

นี่มีสองอย่าง แบบฉายที่โรงก็มี เข้าโรงแล้วพระราชทานตามที่เจ้าภาพเขาขอมา เป็น 

โรงเรียน โรงพยาบาล เช่น นครศรีธรรมราช ที่เกิดวาตภัยที่แหลมตะลุมพุก ลมหอบ 

ห้องประชมุไปทัง้ห้องเลย เขากท็�าหนงัสอืมาขอพระราชทานไปฉายเพือ่เกบ็เงนิท�าห้อง 

ประชุม อันนี้เราก็เอาเครื่องฉายเราไปด้วย เพราะบางทีต่างจังหวัดนี่ บางทีไปฉายตาม 

โรงเล็ก ๆ เครื่องฉายเขาใหญ่เป็น ๓๕ มม. ก็ฉายของเราไม่ได้ เราเป็นหนัง ๑๖ มม. ก็ 

ต้องมีคนคุมเครื่องฉาย มีคนท�าเอฟเฟ็ค ใส่เสียง แล้วก็มีคนบรรยาย หลัก ๆ ๓ คน ถ้า 

ไป ๔ คนจะช่วยผลัดกัน เพราะบางทีฉายวันหนึ่ง ๓ – ๔ รอบ คนเดียวจะร้อนมาก แล้ว

คนพากย์ก็เหนื่อย 

 บางแห่งเข้าไปนี่หายใจแทบไม่ออก มีกลิ่นปัสสาวะ แล้วม้านั่งดูเป็นม้ายาว  

โคลนหนาเท่านี้ บ้านนอกเป็นอย่างนี้ แล้วถ้าไปฉายที่โรงภาพยนตร์ ที่เชียงใหม่ก็ดี ที่ 

สุรินทร์ ที่ล�าปาง เป็นโรงฉายในเมืองเขาจะมีเครื่องฉายหนัง ๑๖ มม. เตรียมไว้ให้ เรา 

ก็ไปฉาย แล้วก็ไปบรรยาย วางแผ่น ก็สลับกัน ทุกคนที่ไปต้องท�าได้ทุกหน้าที่สลับกัน  

ถ้าท�าไม่ได้ตอนแรก ๆ ก็ฝึกไปก่อน 

โดยมีคุณแก้วเป็นครูใหญ่

 คุณแก้วไปตอนแรก ๆ ช่วงที่ตามเสด็จภาคต่าง ๆ ตอนหลังภารกิจท่านเยอะ  

ก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไป แล้วก็มีหัวหน้าไป มีลูกน้อง เป็นเด็กใหม่ ๆ พอท�าไป ๆ ก็ท�ากันได้ 

หมด ก็แบ่งเป็นสาย ๆ
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หนังที่น�าไปฉายต่างจังหวัดเขาขอพระราชทานมา…..

 ใช่ แต่ก็มีบางชุดที่พระราชทานไปฉายเพื่อบ�ารุงขวัญประชาชน เป็นโครงการ 

ของมหาดไทย สมัยก่อนสื่อยังไม่ก้าวหน้า ต่างจังหวัดยังไม่รู้จักในหลวงเลย แถวอีสาน  

ริมฝั่งโขงนี่เขาไม่เคยติดรูปในหลวงเลย เขาไม่รู้จัก เขามีแต่รูปเจ้าลาว เจ้าสว่างวัฒนา  

นี่เขาเล่าให้ฟังกันนะ ไม่มีใครไปประชาสัมพันธ์

 พี่ที่นี่เล่าให้ฟัง ตอนนั้นผมยังไม่เข้า พี่เขาตามเสด็จไปที่อีสาน เหนือ ใต้ เขาก็ 

เอาไปฉายให้ประชาชนดู ก่อนที่จะเสด็จไปถึง เป็นขบวนกันไป ตอนหลังการคมนาคม 

ดีขึ้นก็พระราชทานไปฉายตามสถานที่ต่าง ๆ  ตามแต่ที่มหาดไทยเขาจะจัดโปรแกรมว่า 

ต้องไปที่ไหน เพื่อบ�ารุงขวัญประชาชน 

ภาพยนตร์ชุดที่จัดฉายนี่แล้วแต่ขอมาว่าต้องการดูชุดไหนหรือเขาไม่ระบุ

 ไม่ระบุ เราก็เลือกดูชุดที่เหมาะสม แต่บางแห่งเขาก็เจาะจงมา อันนั้นไม่ม ี

ปัญหา แต่ถ้าไม่เจาะจง เราก็จะจัดชุดเหมาะสม หรือคละกันไป ชุดนู้นบ้าง ชุดนี้บ้าง 

คุณต้นไปทุกจังหวัดเลยหรือเปล่า

 ไม่ มนัแบ่งเป็นสายนี ่กม็บีางครัง้ สมยัจอมพลถนอม ไปเกีย่วกบัเรือ่งชายแดน  

ก็ขอพระราชทานมาเพือ่เกบ็เงนิไปเป็นทนุช่วยทหาร ต�ารวจชายแดน เพราะรฐับาลไม่ม ี

งบประมาณมาก เขาก็ขอพระราชทานมา เขาก็จัดโรง จัดที่ จัดโปรแกรมมาให้เรา เรา 

ก็ไปตามโปรแกรมนั้น เดินสายกันทั่วประเทศ ก็แบ่งเป็น ๗ สาย บางทีชุดหนึ่งไปได้ ๒  

สายบ้าง ๓ สายบ้าง สลับกันไป สายแรกไปเชียงราย แล้วลงมาที่พิษณุโลก อีกสายหนึ่ง 

ก็ไปรับที่พิษณุโลกลงมา อย่างทางใต้ สายหนึ่งไปนราธิวาส ก็ไล่ขึ้นไป พอไปถึงชุมพรก็ 

ไปรับอีกชุดหนึ่ง สลับกันอย่างนี้ คือมันยาวนานเกินไปนี่เจ้าหน้าที่เหนื่อย 

 ถ้าชุดหนึ่งไปฉายหนังต่างจังหวัด เจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งก็อยู่ในสวนจิตร พอ 

ชุดนี้กลับมา อีกชุดก็ไป สลับกันอย่างนี้ เพราะคนไม่พอ 

สมัยนั้นมีคนในส่วนภาพยนตร์เท่าไหร่

 ๑๓ - ๑๔ คน ตอนแรกก็ไม่ถึง แต่งานมันเยอะขึ้น ผมก็ขอเพิ่มขึ้นเรื่อย 

ส่วนใหญ่จะเป็นช่างถ่ายภาพยนตร์

 ช่างภาพจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีวุฒิ จบมาจากเทคนิคกรุงเทพ แล้วก็เจ้าหน้าที ่

เก่าที่ผ่านงานมาแล้ว สามารถท�างานได้ แต่อุปกรณ์ต่าง ๆ เราก็มีจ�ากัด เพราะไม่ได้ใช้ 

เงินงบประมาณ เราใช้เงินส่วนพระองค์ท่าน บางทีก็มีผู ้ทูลเกล้าฯถวายโดยเสด็จ 

พระราชกุศล อย่างบริษัทประกันชีวิต… ผมจ�าช่ือไม่ได้แล้ว นี่ถวายอยู่เรื่อย กล้อง 

โบเร็กซ์ แล้วก็มีกล้องที่พระราชทานลงมา
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จริง ๆ แล้วในหลวงก็เป็นพระองค์แรกที่ถ่าย

 บรมครู คุณแก้วคุณขวัญก็เรียนจากท่าน แล้วครูของในหลวง คือ สมเด็จย่า

สมัยคุณต้นนี่ สมเด็จย่ายังทรงถ่ายอยู่บ้างหรือเปล่า

 ไม่แล้วล่ะ เพราะท่านทรงชรา แต่ในหลวงยังถ่ายอยู่บ้าง ตอนท่ีท่านเสด็จฯ  

อีสาน เหนือ ใต้ ยังมีรูปที่ทรงกล้อง ท่านถ่ายทั้งภาพนิ่ง ภาพยนตร์ กล้องภาพยนตร์ 

ของท่านคือโกดัก เค ๑๐๐ กล้องตัวนี้ท่านทรงสอนว่า มันพิเศษ วิวไฟนเดอร์นี่ ตอนดู 

เห็นเต็มหัว เต็มเท้า แต่พอถ่ายออกมามันจะขาดหัวขาดเท้า ท่านตรัสว่า ตัวนี้ส�าคัญ 

มาก แล้วเลนส์ดีมาก คมกริบ เป็นแมนวล 

 คือสมัยก่อน การถ่ายภาพนี่เข้าได้ใกล้พระองค์ท่าน แต่ต่อมามีระบบรักษา 

ความปลอดภัยอะไรต่าง ๆ ก็เข้าใกล้มากไม่ได้ ต้องหาอุปกรณ์ท่ีจะช่วยเหลือได้ เช่น 

เลนส์ซูม แต่เลนส์ซูมนี่ความคมชัดมันสู้โบเร็กซ์ไม่ได้ แต่โบเร็กซ์ต้องเข้าไปใกล้ ถ้าคน 

เปิดหน้ากล้องแม่น ๆ นี่นะ เป๊ะเลย

คุณต้นดูแลส่วนนี้ต่อจากคุณศุภรณ์ประมาณปีอะไร 

 จ�าไม่ได้ ต้องดทูีท่ะเบยีน แต่ผมกช่็วยท�าอยูแ่ล้ว พอคณุศภุรณ์เกษยีณผมกร็บั 

ต่อ คืองานสารบรรณมันก็คือท�าทุกอย่างอยู่แล้ว การถ่ายหนังเขาจะมีเวรอยู่ แล้วจะมี 

ประจ�าแต่ละพระองค์ เป็นเรื่องที่ช่างภาพจะรู้กันเอง แล้วถ้ามีงานพิธีใหญ่ ๆ อย่าง  

state visit ขบวนเสด็จสถลมารคก็ดี ชลมารคก็ดี หรือถวายพระเพลิงเจ้านาย อันนี้จะ 

เป็นผลงานรวม ไม่แบ่งแล้ว ช่างภาพก็ต้องวางแผนกัน 

การลงบัญชีฟิล์มนี่คุณต้นท�าตามวิธีเก่า หรือคิดวิธีของตัวเอง

 คุณธีรนันท์ เป็นคนลงรายการบัญชีฟิล์มเก่ามาเลย เขาย้ายไป ก็มี สนิท เป็น 

ช่างภาพด้วย แต่ท�าไม่นาน แล้วก็มีคุณมณีรัตน์ เป็นคนท�าต่อมา จนลาออกไป แรกเริ่ม 

เลยคุณมานิตย์ท�าบัญชีฟิล์ม ถ่ายหนังด้วย เป็นคนแรกที่มาลอกลงสมุด มันมีสมุดเก่า 

อยู่แล้ว เล่มเล็ก แล้วถึงจะมาลอกลงเล่มใหญ่

 การทีจ่ะเอาฟิล์มมาเทียบกบัรายการ รูส้กึว่ามนัได้บางครัง้ เพราะงานมนัเยอะ  

ถ้าเราท�าอย่างนั้นเท่ากับย้อนใหม่หมดเลย ไม่ต้องท�าอย่างอื่น เราก็ท�าบางงานท่ีเรา 

ต้องการใช้ฟิล์มไปค้นจากบัญชีฟิล์มที่ตู้ 

 การจดั ลงบญัชฟิีล์มนีม่มีาตัง้แต่เริม่แรกกท็�าตามต่อกนัมา มนัไม่ได้มาตรฐาน 

อย่างที่หอภาพยนตร์ หรือมาตรฐานของทั่วโลก แต่ก็ท�าตามกันมาเรื่อย  ๆ 

ที่คุณต้นไปอบรมสัมมนาเกี่ยวกับภาพยนตร์

 เขาเชญิมา เพราะเหน็ว่าหน่วยงานนีเ้กีย่วข้องกบัภาพยนตร์ เพือ่ไปแลกเปลีย่น 
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ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ ๆ  จากประเทศต่าง ๆ  เรากไ็ปไต่ถามเขาว่าของเขาเป็นอย่างไร  

ปรากฏว่าของเรานี่มันโบราณ 

เราได้เอาความรู้มาปรับปรุงคุณภาพการเก็บฟิล์มของเราบ้างไหม

 มนัยากครบั เพราะฟิล์มทีเ่ขาสอนให้ซ่อม มนัเป็นฟิล์มทีช่�ารดุเลก็น้อย แต่ของ 

เรามันเป็นเกลียวเลย คุณโดมเขามีอ่างแช่น�้ายาให้ฟิล์มนิ่ม ผมก็ไปถามคุณโดมว่าฟิล์ม 

นี่แช่ได้ไหม คุณโดมว่า สงสัยจะยาก คือช�ารุดนี่มีหลายระดับ แต่ที่เขามาอบรมนี่มันท�า 

ไม่ได้ ถ้าหนามเตยขาดนิดหน่อย ก็เอาเทปติดพอได้ แต่นี่มันทวิสต์ เป็นเกลียว มันยาก  

คนมาเลเซียมาอบรมด้วย ถามว่า ปลวกขึ้นจะท�าอย่างไร ฝรั่งตอบไม่ได้ ไม่รู้จักปลวก  

เยอรมันส่ายหัว อังกฤษก็ส่ายหัว 

 แต่เรากไ็ด้ความรูม้าว่าหอภาพยนตร์ของต่างประเทศนีเ่ขาด�าเนนิการอย่างไร  

แล้วที่ได้จากหอภาพยนตร์ คือ ชีทภาพยนตร์แต่ละเรื่องท�าอย่างไร แต่ดูแล้วจะมาท�า 

กับเรานี่ท�าล�าบาก เพราะเราต้องถอยหลังยาวเหลือเกิน ถ้าเราสามารถตัดต่อได้ เริ่ม 

ใหม่เลยมนักค็งง่าย แต่ท�าไม่ได้ เพราะฟิล์มนีม่นัต่อเนือ่งกนัหมด ต้องใช้เจ้าหน้าทีเ่ยอะ  

ใช้อุปกรณ์ด้วย ซึ่งเรามีไม่พอ 

 ก่อนทีผ่มจะออกไป ผมกข็อ เสนอไปท�าห้องสมดุฟิล์ม เอาคอมพวิเตอร์เข้ามา 

ช่วย เพราะเรามีเจ้าหน้าที่ที่ท�าคอมพิวเตอร์ได้บ้างแล้ว ถ้าท�าได้มันก็เร็วข้ึน แต่ทาง 

ผู้ใหญ่ยังไม่เห็นด้วย 

สมัยคุณต้นอยู่ ฟิล์มที่ใช้ถ่ายเป็น ๒ ชนิดแบบในปัจจุบันหรือเปล่า

 เป็นฟิล์มขาวด�า ยี่ห้อดูปองส์ จากเบลเยียม สมัยก่อนเราซื้อจากอริยภาพ  

เพราะเขาขาย ก็สะดวกดี เสร็จแล้วก็ส่งให้เขาล้าง ใช้ถ่ายข่าวพระราชกิจ และส่งให้ทีวี  

เราถ่ายเองนะ ล้าง ตัดต่อ ท�าบท สมัยก่อนมีช่อง ๔ บางขุนพรม กับช่อง ๗ สมัยก่อน 

ตอนนี้เป็นช่อง ๕ 

ใครถ่าย ใครก็ท�าบทหรือเปล่าคะ

 ไม่ เพราะถ่ายเสร็จเขาไม่อยู่ ก็ต้องให้คนที่อยู่ มันก็หน้าที่ผม ส่งล้าง และคุณ 

แก้วกต็รวจก่อนทีจ่ะไปส่งสถาน ีตอนหลงังานท่านเยอะ ท่านกส็อน อย่างนี ้อย่างนี ้อนั 

นี้ไม่เหมาะสม ให้ตัดออกนะ พอเข้าที่ก็ไม่มีปัญหา อย่างข่าวที่มีทูตมา เราก็ต้องไปถาม 

ว่าชื่ออะไร ต�าแหน่งอย่างไร ประจ�าที่ไหน ชื่อนี่ส�าคัญมาก ต�าแหน่ง สถานที่ที่พ�านัก  

เสร็จแล้วก็มาประกอบบทเพื่อไปฉายออกทีวี ตอนหลังก็พัฒนา ทีวีเขาขอเป็นเทป เรา 

ไม่มกีล้อง ทางทวีเีขากข็อพระราชทานเข้ามาถ่ายท�าเอง สมยัก่อน ทีเ่ขาเข้ามาถ่ายเป็น 

ฟิล์มนะ ที่เข้ามาถ่ายข้างในนี่ประจ�าก็ช่อง ๕ ช่อง ๙ ต่อมาก็ช่อง ๗ ต่อมาก็ช่อง ๓ แล้ว

ช่อง ๑๑ และไอทีวี  
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 เราก็บอกเขาว่า เสร็จแล้วให้ส่งกลับมาที่นี่นะ แต่ก็ส่งกลับไม่ค่อยครบหรอก  

ต้องทวง บางทีก็อาทิตย์หนึ่ง บางทีก็เดือนหนึ่ง แล้วเราก็มาเช็คกับของเรา ว่ามันตรง 

กันไหม พอดูตรงกันแล้วเราก็มาเขียนหัวฟิล์ม เราจะมีช่างวาดหัวฟิล์ม ชื่อคุณโกวิท 

วสุธาร “….พระราชกิจวันที่…” เหมือนเป็นไตเติ้ล โดยมากจะลงกระดาษด�า เจาะขาว  

แล้วเข้าเครื่องถ่ายให้เข้ากับกล้อง ล้าง แล้วมาต่อกับฟิล์ม เวลาเข้าม้วน แต่ละม้วนจะ 

มรีายการ ม้วนนีจ้ะม ีวนัทีเ่ท่าไหร่ แต่ละวนัที ่จะเขยีนว่าใครเฝ้า งานอะไร เวลาทีค่ณะ 

บคุคลทีเ่ข้าเฝ้าเขาขอพระราชทานเป็นทีร่ะลกึ เรากต้็องมาด ูได้แล้วเรากพ็มิพ์ให้เขาไป 

สมัยนี้ก็เป็นเทป 

ก่อนจะเกษียณ ต�าแหน่งสุดท้ายที่ท�าคืออะไร

 เป็นหวัหน้างานภาพยนตร์ส่วนพระองค์ คมุหมด ทัว่ไป ก่อนเกษยีณนีเ่ป็นฝ่าย 

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ข้ึนกับกองงานส่วนพระองค์ ระยะหลังนี่งานเป็นระเบียบข้ึน  

มีขั้นตอน มีเจ้าหน้าที่ แรก ๆ ต้องช่วยกันหมดทุกอย่าง 

  ปณธิานของพวกเราทีอ่ยูค่อื “ท�างานถวายท่าน” ถ้าท�าถวายท่านนีอ่ะไรกไ็ด้  

เพือ่ให้งานส�าเรจ็ลลุ่วงและดทีีส่ดุ ไม่ให้ระคายเคอืงเบือ้งพระยคุลบาท ไม่ให้มกีารหมิน่  

ถ้าเห็นไม่ถูกต้อง ต้องแนะน�า อย่างพวกทีวีนี่ ต้องคอยแนะน�าว่าอะไรถ่ายได้ อะไรไม่ 

ควร อย่างแขกบ้านแขกเมืองบางคน มาถึงนั่งไขว่ห้างปั๊บ เท้าหันมาทางในหลวง ก็ต้อง 

บอกว่า เวลาถ่ายอย่าให้เห็นท่อนล่าง เพราะเราไปบอกแขกของพระองค์ไม่ได้ เสีย 

มารยาท เมืองเขาอาจจะไม่ถือ ไม่รู้ ต้องบอกทางทีวีว่าอย่าให้เห็นภาพที่ไม่เหมาะสม

นอกจากเตือนล่วงหน้าแล้วมีเตือนตามหลังไปด้วยไหม

 ใช่ บอกได้ เมื่อวานภาพนั้นไม่ค่อยดีนะ บ.ก. เขาก็บอก ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยว 

ดูให้ ก็คุยกันเอง ข่าวนี่เรารู้ว่ามันต้องออกรวดเร็ว ก็อาจจะมีพลาดบ้าง ถ้ามันไม่พลาด 

จนเหลือบ่ากว่าแรงก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าภาพเรื่องหนึ่ง เนื้อความอีกเรื่องหนึ่ง นั่นมั่วไป 

หน่อย ต้องพูดกันแล้ว ถ้าเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็แนะน�าไป หรือถ้าเขียนข่าวและไม่ค่อยเข้า 

ท่าก็จะเตือน ๆ ไป

ระยะหลัง ข่าวในพระราชส�านักเลยจะออกมาจากส�านักราชเลขา

 งานบางอย่างท่ีเป็นไพรเวท ส่วนพระองค์ อย่างงานปิดภาคเรียน หรือเปิด 

โครงการส่วนพระองค์ อะไรอย่างนี้ ส�านักราชเลขาฯ เขาไม่เขียนบทให้ หรือเขียนให้ 

มา ๓ บรรทัด แล้วหนังคุณ ๓ นาที มันก็ไม่พอ ก็ต้องให้พวกทีวีเขาเขียนกันเอง พวก 

นักข่าวทีวีนี่จะไม่มีแปลกหน้า คุ้นกัน เขาก็เป็นงาน พอคล่องก็ไม่มีปัญหา และรุ่นพี่เขา 

ก็ต้องเตือนรุ่นน้อง จะเชื่อฟังกัน เพราะผิดพลาดขึ้นมาลูกพี่ก็ต้องรับ 
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นอกจากครั้งที่คุณต้นไปสัมมนากับหอภาพยนตร์ครั้งนั้น แล้วมีการแลกเปลี่ยน 

ความรู้กับภายนอกอีกบ้างไหม

 ไม่มี ตรงนี้เป็นราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ไม่ใช่งบประมาณของรัฐบาล และยัง 

ไม่เข้าระบบ ก็นี่ก�าลังจะท�าให้เข้าระบบ ถ้าจะมีก็เขาก็เชิญคุณแก้วไปบรรยาย คุณแก้ว 

ก็บรรยายว่าภาพยนตร์ส่วนพระองค์เป็นอย่างไร แล้วเขาคงไม่กล้าด้วย อย่างมากก็ให้ 

ไปร่วมวันเกิดสถานี
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ท�าไมคุณแก้วถึงเลือกส่งคุณอ้วนไปเรียนด้านภาพยนตร์

 ตอนนัน้ท่านถ่ายภาพยนตร์อยู ่ท่านกอ็ยากให้ผมไปเรยีน ท่านบอกว่า จบแล้ว

จะได้มาช่วยท่านท�างาน

เข้าไปเรียนที่เทคนิคกรุงเทพ ประมาณปีอะไร

 ประมาณพ.ศ. ๒๕๑๑ จบออกมา พ.ศ. ๒๕๑๕ เรียน ๕ ปี พอจบมาก็เข้ามา 

ท�าตอนปี ๒๕๑๖ คุณแก้วก็ยังดูอยู่ แล้วก็ดูแลกองคลังด้วย 

คุณทศพลเข้ามาท�างานรุ่นเดียวกับคุณประสาทพร คุณถาวรนะคะ

 พี่ตู่เข้าก่อนผมปีหนึ่ง พี่ถาวรย้ายมาจากกระทรวงพาณิชย์ ย้ายมาหลังผมป ี

หนึ่งหรือสองปี ไม่แน่ใจ

ช่วงแรก ๆ มีช่างภาพกี่คน

 มีพี่ตู่ พี่ธีรนันท์ คุณศิรพรรณ คุณศุภรณ์ มณีประสิทธิ์ แล้วก็มีลุงปาล แกย้าย 

มาจากกองการภาพ แกเกษียณแล้วคุณแก้วจ้างให้มาประจ�าช่วยดูงานตรงนี้ แล้วก็มา 

เสียชีวิตระหว่างท�างานอยู่ที่นี่ ผมเข้ามานี่คุณสดสุข คุณพชรนี่ไปแล้ว ไปอยู่ส่วนสวน 

เข้ามาท�าตอนแรกได้ถ่ายเลยใช่ไหมคะ

 กถ่็ายเลย ไม่ได้ประจ�าองค์ไหน สมยัก่อนเวลาแปรพระราชฐานกจ็ะไปกนัหมด 

สัมภาษณ์ คุณทศพล ทองแก้วกลู
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ ฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
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ทุกพระองค์ ไปพร้อมกัน มีในหลวง, สมเด็จ 

พระราชนีิ, สมเด็จพระบรมฯ, สมเด็จพระเทพฯ,  

ฟ้าหญิงจฬุาภรณ์ฯ ท่านไปรวมกนัหมด การถ่าย

ก็ยังง่าย ไม่ได้แยกขบวน แล้วคนก็น้อยสมัยนั้น

เวลาถ่ายต้องมีคนช่วยถือไฟเหมือนตอนนีห้รอื

เปล่า

 ตอนน้ันยังไม่ค่อยได้ใช้ไฟเท่าไหร่ 

เพราะท่านเสด็จออกแต่วัน แต่ถ้าเข้าเฝ้าที่วัง ก็ 

จะมีคนช่วยฉายไฟคนหนึ่ง ก็จะเป็นคุณพูลศักดิ์ แล้วก็คุณจ�านงค์ เฉลิมแดน ก็เสียชีวิต 

ไปแล้ว แล้วก็วันชาติ พ่อของธนชัย ช่วยฉายไฟ ก็เสียชีวิตไปแล้ว

สมัยแรกต้องตัดต่อเองใช่ไหมคะ

 ตัดต่อเอง ก็ไม่มีอะไรมาก สมัยก่อนมีภาพยนตร์ส่วนพระองค์เป็นชุด ๆ ฉาย 

ออกทีวีตอนวันเฉลิม ท�าเป็นประมวลพระราชกรณียกิจในปีนั้น ๆ เป็นชุดสั้น ๆ ไม่ยาว  

๒๐ - ๓๐ นาที ก็ตัดต่อเป็นเรื่องเป็นราว เป็นเหตุการณ์ เราก็เอาแนวกว้าง ๆ  ว่าจะเอา 

ทางไหนบ้าง ประเด็นไหน มีเยี่ยมราษฎร ทางการศึกษา การศาสนา การชลประทาน  

อะไรพวกนี้ เราก็เลือกจุดใหญ่ ๆ ที่ท่านเสด็จ แล้วเราก็คัด มาเลือก ก็ทางส�านักราชฯ  

เขาจะเขียนบทมาให้เราก็เลือกภาพให้ตรงกับที่เขาเขียนมา

ใครเป็นคนบรรยาย

 พี่ตี๋ สุนันท์ เป็นคนบรรยาย

ภาพยนตร์ชุดที่ฉายทางทีวีนี่ ท�าเฉพาะของในหลวง หรือทุกพระองค์

 ทุกพระองค์ มีในหลวง, สมเด็จพระราชินี, สมเด็จย่า, สมเด็จพระบรมฯ,  

สมเด็จพระเทพฯ เราเลือกภาพยนตร์ที่ดี ๆ ส�าคัญ ๆ ออกมา ตอนหลัง มีส�านักงาน 

เอกลักษณ์ของชาติ เขาเป็นคนท�าออก เขามาเอาภาพของเราไป เราก็เลยไม่ได้ท�า

อย่างโครงการต่าง ๆ เช่น หุบกระพง เขาเต่า ฯลฯ นี่ต้องท�าออกมาบ้างหรือเปล่า

 ถ้าท่านเสด็จฯ ก็ต้องไปถ่าย แต่ช่วงที่ท่านไม่เสด็จฯ ก็เคยไปถ่ายเก็บไว้  

โครงการพระราชด�ารทิัง้หมดนีท่่านเลขาฯ ให้ถ่ายเกบ็ไว้ ศนูย์พฒันาต่าง ๆ  ชลประทาน  

โครงการชาวเขา แต่ก่อนไปกับคุณสุนันท์และพี่วิทูรย์ อยู่ช่อง ๕ ถ่ายเก็บเอาไว้เป็น 

ประวัติผลงาน
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ขอถามถึงค�าพูดเรื่องมารยาทช่างภาพที่ติดไว้ที่หน้าห้อง

 อนันัน้เป็นค�าของท่านเลขาฯ คนเก่า หม่อมทววีงศ์ เขยีนเป็นระเบยีบการเล่ม 

เล็ก ๆ แล้วก็ตัดตอนเฉพาะของช่างภาพ

ย้อนถามถึงคุณแก้วนะคะ คุณแก้วสอนเรื่องหลักการปฏิบัติงานอย่างไร

 ท่านสอนเกี่ยวกับกริยามารยาท เกี่ยวกับการท�างานถวายว่าต้องเข้าอย่างไร  

ออกอย่างไร ต้องแต่งตัวสุภาพเรียบร้อย ให้ถูกระเบียบ แล้วการถ่ายก็เหมือนที่เขียนไว้  

ต้องระมัดระวัง ภาพที่ห้ามถ่ายคือ จังหวะที่ไม่เหมาะสม เช่น ก�าลังซับพระเสโท ก�าลัง 

หลับพระเนตร หรือก�าลังเสวย กริยาที่ไม่สมควรถ่าย คือถ่ายได้ก�าลังถ่ายอยู่ไม่เป็นไร  

แต่เวลาตัดต่อ ก็ต้องตัดออก

ตอนนี้ตามเสด็จองค์ใดเป็นพิเศษ

 ตอนนีต้ามสมเดจ็พระราชนิ ีเวลาเสดจ็ฯ แปรพระราชฐาน ถ้าอยูใ่นกรงุเทพฯ  

ก็ตามถ่ายทั่วไปทุกพระองค์ พรุ่งนี้ก็จะตามเสด็จฯ ไปนราธิวาส

พระองค์เสด็จทางใต้ทุกปี

 เสด็จฯ ทุกภาคเป็นประจ�าทุกปี ปีใหม่ท่านไปอยู่เชียงใหม่ พอกลับจาก 

เชียงใหม่ ท่านก็ไปประทับหัวหิน แล้วก็เสด็จใต้ นราธิวาส พอกลับมา ประมาณ 

พฤศจิกายน ท่านก็ไปสกลนคร แล้วก็วนอยู่อย่างนี้

เคยตามเสด็จต่างประเทศไหมคะ 

 เคยไปลาว ตอนเปิดสะพานมิตรภาพ ไทย - ลาว

คุณทศพลสอนการถ่ายให้รุ่นน้องอย่างไร

 พอล้างมา เขาจะใส่มาเป็นลัง เป็นม้วนเล็ก ๆ เราก็มาเขียนรายการ แล้วก็มา 

ตัดต่อ ล�าดับตามวนั ตามล�าดบัเหตกุารณ์ เวลาเข้าววิไฟเดอร์ กจ็ะเหน็ว่าใครถ่ายอย่างไร  

ฝีมอืเป็นอย่างไร จะรูห้มด พอตดัต่อเสรจ็เรากเ็รยีกช่างภาพไปด ูว่าจะปรบัปรงุอย่างไร 

ข้อดีข้อเสีย 

วิธีกะการใช้ฟิล์มในการถ่ายแต่ละงานท�าอย่างไร

 เราต้องดูจากหมายพระราชกิจ ล�าดับเหตุการณ์ในงาน เราก็กะได้ว่า ตอนนี้  

ช่วงนี้ต้องถ่ายอย่างไร ใช้ฟิล์มเท่าไหร่ แล้วฟิล์ม ๑๐๐ ฟิต ถ่ายแป๊บเดียวก็หมด ๒.๔๕  

นาท ีถ้าเรากะไม่ด ีไม่ดสูครปิต์ ไม่รูว่้าช่วงไหนส�าคญั หรอืต้องเปลีย่นฟิล์มตอนไหน พอ 

ถึงตอนส�าคัญ อ้าว ฟิล์มหมดแล้ว ก็ต้องกะให้ดี ต้องเตรียมฟิล์มไว้ 
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งานในปัจุบัน เมื่อเทียบกับสมัยก่อน ถือว่าหนักขึ้นหรือเบาลง

 มนักไ็ม่หนกั แต่งานมนัมากขึน้ คอืสมยัก่อน เวลาออกต่างจงัหวดั กอ็อกพร้อม 

กันหมดทุกพระองค์ พอตอนหลังท่านเรียนจบก็แยกกันไป สมเด็จพระเทพฯ, สมเด็จ 

พระบรมฯ, ฟ้าหญงิจฬุาภรณ์ฯ ทกุพระองค์มพีระราชกรณยีกจิหมด แต่ละวนัเรากต้็อง 

แบ่งกันไป การท�างานก็ต้องแยกกัน
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สัมภาษณ์ คุณธงชยั กมลดี
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ ฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา  

คุณธงชัยเข้ามาท�างานที่นี่ตั้งแต่ปีไหน 

 พ.ศ. ๒๕๒๑ ต้นปี ๓ มกราคม ๒๕๒๑ พอมาท�าก็บรรจุ เพราะมีต�าแหน่งว่าง 

อยู่แล้ว

เข้ามาท�าได้อย่างไร

 คณุต้น คงเจรญิ เป็นน้า ชวนมาท�า ก่อนมาท�าทีน่ีท่�างานอยูบ่รษิทัเสรมิสขุ อยู ่

แผนกยกน�้าขึ้นรถ 

ช่วงแรกเข้ามาท�าอะไรก่อน

 มาถงึเขาให้จดัห้องเกบ็ฟิล์มนีเ่ลย ทแีรกไม่ได้เป็นอย่างนีน้ะ กจ็ดัฟิล์มเรยีงเข้า 

ตู้ ตามหมวดหน้ากล่อง ท�าอยู่หลายเดือนกว่าจะเสร็จ 

จัดห้องฟิล์มเสร็จแล้วท�าอะไรต่อ

 ต่อมาก็เริ่มหัดฉายไฟ บันทึกเสียง คุณต้นเป็นคนถอดเทป ตอนแรก ๆ ก็จะมี 

รุ่นพี่เป็นพี่เลี้ยง ต่อมาพอคล่องแล้วก็ปล่อย แล้วก็มาพิมพ์หนังสือ ส่งหนังสือ ท�าหมด  

แล้วก็ขับรถด้วย

มาหัดถ่ายหนังตอนไหนคะ

 ฝึกถ่ายหนัง ช่วงปี ๒๕๒๖ ตอนปีนั้นที่น�้าท่วมกรุงเทพฯ ท่วมหนักเลย ก็ถ่าย 
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เอาไว้ แล้วพอช่วงวันเฉลิมฯ จะต้องสรุปข่าวพระราชกรณียกิจ ก็มีหนังที่ผมถ่ายตอน 

น�้าท่วมมารวมอยู่ด้วย ผู้ใหญ่พอท่านเห็น ก็ถามว่าใครถ่าย ใช้ได้ หลังจากนั้นก็ได้เริ่ม 

ออกงานตามเสด็จ แต่ก็ยังท�างานพวกพิมพ์หนังสืออยู่ เพิ่งเลิกพิมพ์ช่วงหลังนี้เอง

ตอนนี้ตามเสด็จองค์ไหนเป็นประจ�าบ้างไหม

 ก็มี ในหลวง ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ และ พระองค์โสมสวลี …พระองค์โสมสวลี นี่ 

ไปแทนพี่ถาวร ก่อนจะเริ่มงานต้องเข้าถวายตัวก่อน

ก่อนจะเข้าถ่ายองค์ไหนเป็นครั้งแรกนี่ต้องถวายตัวก่อนหรือคะ

 ก็มีพระองค์โสมสวลี ที่ต้องถวายตัว เพราะเมื่อก่อนเป็นคุณประสาทพร พอ 

แยกขบวน คณุประสาทพรกไ็ปประจ�าสมเดจ็พระบรมฯ แล้วกเ็อาผมไปแทน กต้็องเข้า

ถวายตัว

คนที่เข้ามาถวายงานส่วนพระองค์ครั้งแรก ๆ นี่ ถ้าต้องเข้าเฝ้าในหลวง ต้องถวาย

ตัวหรือเปล่า เหมือนเป็นการแนะน�าตัว 

 คุณตี๋ สุนันท์ น�าเข้าไปแนะน�า แต่ไม่ต้องถึงกับถวายตัว ไม่มีขนาดเปิดกรวย 

ดอกไม้ธูปเทียน แบบนั้นไม่มี ก็มีแต่พระองค์โสมสวลี ที่ต้องถวายตัว แบบเปิดกรวย  

และแนะน�าตัวเป็นทางการ

ต�าแหน่งตอนแรกที่เข้ามาท�างานคืออะไร  

 ชื่อต�าแหน่ง “เจ้าหน้าที่งานในพระองค์”

ตอนนี้คุณธงชัยมีต�าแหน่งอะไรคะ

 หวัหน้าหมวด ฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ สงักดักองงานส่วนพระองค์… กอง 

งานนีเ่พิง่ตัง้มาได้สกั ๒ ปี เมือ่ก่อนนี ้ขึน้กบักองธรุการทีป่ระทบั ขึน้กบัรองเลขาฯ สหสั 

พุกกะมาน เมื่อก่อนนี้ท่านคุมอยู่

เวลาที่มีหมายราชกิจมาขึ้นกระดานนี่ แบ่งงานกันอย่างไร

 จะมีเวร วันเว้นวัน เขาจะจัดเวร ๑ เวร ๒ แต่ถ้าวันหนึ่งมีหลายงาน คนที่ไม่ใช่ 

เวรก็ต้องไป ส่วนมากคนไม่พออยู่แล้ว อาทิตย์หนึ่งต้องมา ๖ วัน จันทร์ – เสาร์ ก็จะ 

ผลัดกัน จันทร์ – พุธ –ศุกร์ เวรหนึ่ง อังคาร – พฤหัส –เสาร์ เวรหนึ่ง  

งานที่ลงบนกระดาน คือเราต้องออกตามเสด็จฯ ทุกงานหรือเปล่า

 เราต้องพิจารณาตามงานว่าอันไหนควรถ่าย อันไหนไม่ควรถ่าย คือไม่ได้ขึ้น 
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อยู่กับองค์ไหนเสด็จฯ เราต้องพิจารณาว่างานไหนส�าคัญ ควรถ่ายเก็บ อยู่ที่ดุลยพินิจ   

เคยมีคนถามเหมือนกันว่าท�าไมไปบ้าง ไม่ไปบ้าง แต่ทางคุณขวัญสั่งมาว่างานไหนที่ไม่ 

ส�าคัญ ก็ไม่ต้องไป เพื่อประหยัดฟิล์มด้วย

เรื่องกล้องนี่ มีประจ�าตัวทุกคนหรือเปล่า

 ใช่ทุกคนต้องมีกล้องประจ�า

เวลากล้องเสียนี่ท�าอย่างไรคะ จัดซ่อมกันอย่างไร

 กแ็จ้งสารบรรณให้ส่งซ่อม เมือ่ก่อนนีเ้ป็นคณุต้น คณุต้นเป็นหวัหน้าสารบรรณ  

พอคุณต้นเกษียณแล้วก็แจ้งคุณมณีรัตน์ คุณมณีรัตน์ก็เกษียณไปแล้ว แต่ช่วงนี้ผมยังไม่ 

เคยเสียเลย

 เมื่อก่อนซ่อมท่ีบางกอกแล็บ พอยกเลิกไปก็ซ่อมท่ีวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ  

อาจารย์อนันตเดช เมื่อก่อนอยู่บางกอกแล็บ ตอนนี้มาเป็นอาจารย์พิเศษที่วิทยาลัย 

เทคนิคกรุงเทพ นาน ๆ จะมีกล้องเสียสักที

การกะฟิล์มที่ไปถ่ายแต่ละงานนี่ท�าอย่างไร

 เราจะกะได้ เพราะดตูามหมายก�าหนดการ เขาจะมหีมายละเอยีด เรากด็ศูกึษา 

ขั้นตอนว่างานนี้มีอะไรบ้าง ท�าไปสักระยะเราก็พอจะรู้แล้วว่างานแบบไหนจะใช ้

ประมาณกี่ม้วน

งานแบบไหนที่ใช้ฟิล์มเยอะ

 งานพระราชพิธี งานวันเฉลิมแต่ละพระองค์ งานพระราชพิธีนี่ต้องถ่ายหลาย 

กล้องจากหลายมุม

ช่างถ่ายภาพยนตร์ กบัช่างถ่ายภาพนิง่ต้องท�างานประสานกนัอย่างไรบ้างหรอืเปล่า

 ช่างภาพนิ่งเขาก็มีแบ่งกันประจ�าองค์เหมือนกัน และเรากับภาพนิ่งนี่เป็นช่าง 

ภาพของราชส�านักนี่ก็จะถ่ายได้ทุกมุม แต่ถ้าเป็นพวกทีวีนี่เขาจะถูกจ�ากัดมุม จ�ากัด 

บริเวณ เราเลือกมุมได้ตลอด เป็นกรณีพิเศษ

ช่วยอธิบายขั้นตอนการท�างานหน่อย ว่าเริ่มต้นจนจบกระบวนการเป็นอย่างไร

 ก่อนสิน้เดอืน แต่ละเดอืน เขาจะแจกหมายประจ�าเดอืนมา แล้วคณุประสาทพร 

เขาจะดูว่างานอะไรส่งมาก่อน เขาเรยีกหมายแจ้งความ แล้วพอถึงเดอืนจะมาดวู่ามงีาน 

อะไรเพิ่มขึ้นมา คือมันก็มีงานเก่าด้วย เขาก็จะข้ึนกระดานว่าวันนี้มีงานอะไร ตรงเวร 

เราหรือเปล่า ถ้าตรงเวรเรานี่ต้องดูไล่เวลามาเลยว่าตั้งแต่เช้ายันเย็น ว่าเราต้องไปงาน 
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ไหนบ้าง ไม่ต้องดูว่าเราประจ�าพระองค์ไหน

 พอถึงอีกวันหนึ่งที่ไม่ใช่เวรก็ดูว่างานเยอะหรือเปล่า ถ้าคนไม่พอก็ต้องไปช่วย  

คุณประสาทพรจะเป็นคนจัดว่าใครไปงานไหน คุณแดง ศิรพรรณเป็นคนมอบหมายให้

 ถ้างานไม่ใหญ่ ก็มีคนถ่ายคนหนึ่ง คนฉายไฟก็ต้องขับรถด้วย ถ้าคนพอก็อาจ 

จะเป็น ๓ มีคนขับรถไปอีกคนหนึ่ง แต่ถ้าคนไม่พอก็ ๒ หรือถ้าไม่พอจริงก็ไปคนเดียว  

ท�า ๓ หน้าที่เลย ทุกอย่าง 

ดูหมายเสร็จแล้วท�าอย่างไรต่อ

 แลว้กเ็ตรยีมฟิล์มให้พอ แล้วกเ็ตรยีมชดุแต่งตัวว่าวันนีใ้ช้ชดุแบบไหน เราจะรู้ 

เพราะบอกไว้ในหมายเลยว่าต้องใช้ชุดขาว หรือชุดสีกากี

งานแบบไหนใช้ชุดอย่างไรคะ

 งานพิธีทั่วไปในกรุงเทพเป็นชุดขาว แต่ถ้าต่างจังหวัดก็เป็นชุดกากีคอตั้ง  

(เหมือนชุดขาว แต่เป็นสีกากี) หรืองานส่วนพระองค์จะเป็นสีกากีคอพับ คือไปต่าง 

จังหวัดนี่เขากลัวชุดขาวจะเลอะ เลยให้เป็นชุดกากี แต่ถ้างานพิธีใหญ่ในกรุงเทพอย่าง 

งานกฐินหลวง หรืองานวันเฉลิม ก็จะเป็นชุดขาวเต็มยศ ครึ่งยศ ซึ่งเขาจะระบุมาใน 

หมายว่า เสื้อขาวติดเหรียญ กางเกงด�า หรือเสื้อขาวกางเกงขาว ติดเหรียญ อะไรอย่าง 

นี้ และต้องแต่งตัวให้เหมือนกันหมดทุกฝ่าย

พอถ่ายเสร็จเรียบร้อยกลับมาแล้วท�าอย่างไรต่อ

 ก็กลบัมาเขยีนรายละเอยีดทีห่น้ากล่อง งานอะไร วนัทีเ่ท่าไหร่ แล้วกส่็งเสมยีน  

เสมียนก็จะส่งล้าง พอล้างกลับมาก็ให้เฉลิมฤทธิ์ตัดต่อ แล้วเราก็ไปขอดูว่าดีไหม

 หนังนี่ไม่มีการตัดทิ้ง ต่อร้อยเข้าไป ใส่รีลใหญ่ ๑,๖๐๐ ฟิต ก็ ๑๖ ม้วนเล็ก  

แล้วก็เอามาใส่เครื่องฉายดู แล้วก็ปรับปรุงว่าอันไหนที่ควรจะแก้ไขอะไร อย่างไร  นี่คือ 

กระบวนการท�างานทั้งหมด

งานที่ท�าอยู่รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่

 คนไม่พอ แล้วเวลาว่างก็ว่าง เวลามีงานก็จะมีติด ๆ กันทั้งวัน ทุกวัน ๓ - ๔  

วันติดกัน ช่วงไหนว่างก็ได้พัก

การแบ่งเวรไปที่หัวหินล่ะคะ

 ผมกับคุณถาวรผลัดกัน ๒ คน คนละครึ่งเดือน คมสันต์กับธนชัยก็ผลัดกัน 

คนละครึ่งเดือน แล้วตอนหลังเขาก็เปลี่ยนเป็นคนละเดือน แล้วแต่เขาตกลงกัน เขาจะ 

มีหน้าที่ฉายไฟ ขับรถ แล้วก็บันทึกเสียง ผมกับคุณถาวรมีหน้าที่ถ่าย
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อยู่หัวหินงานสบายขึ้นไหมคะ

 หวัหนิจะมแีต่งานเข้าเฝ้า งานข้างนอกไม่ค่อยม ีกไ็ปถ่ายแขกเข้าเฝ้า เฝ้าถวาย

เงิน พวกแขกต่างประเทศมา แต่ถ้ามาขอสมรสพระราชทานไม่ต้องถ่าย มีแต่ภาพนิ่ง
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คุณธนชัย เริ่มเข้ามาท�างานที่ฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ได้อย่างไร

 พ่ออยู่มาก่อน แล้วพ่อเสียชีวิตไปแล้ว ๒ ปี ผมถึงได้ขอคุณใหม่ (คุณดิสธร 

วชัโรทยั) ท�า

คุณพ่อท�างานฝ่ายไหนคะ

 ที่นี่ ภาพยนตร์ส่วนพระองค์

เป็นตากล้อง…

 ไม่ ทีแ่กเป็นตากล้องไม่ได้ เพราะแกตาไม่ด ีกเ็ลยไปช่วยฉายไฟ แต่จรงิ ๆ  แล้ว 

เป็นพนักงานเครื่องฉาย สมัยแรกเลยพ่อเข้ามาฉายภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ท่ีอยู่ท่ี 

โรงเรียนจิตรลดา ให้พวกศิลปาชีพดู 

เป็นหนังทั่ว ๆ ไป หนังบันเทิงหรือคะ

 ใช่ เป็นหนงับนัเทงิ ผมคดิว่า พวกศลิปาชพีทีเ่ขามาจากต่างจงัหวดั เขายงัขาด 

ความรู้ความบันเทิง แล้วภาพยนตร์ก็เป็นสื่อที่ท�าให้เขาได้เห็นสิ่งที่เขาไม่เคยเห็น

คุณพ่ออยู่ประจ�าที่ห้องฉายหนังที่โรงเรียนเลยหรือคะ

 คดิว่าน่ังประจ�าอยูท่ีตึ่กน้ี แต่เวลามฉีายหนงักไ็ปทีโ่รงเรยีนจติรลดา ผมไม่แน่ใจ  

ตอนนั้นยังเด็กอยู่ คงอยู่ประมาณ ป.๖ 

สมัภาษณ์ คุณธนชยั รังสิยีรานนท์
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ ฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา  
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 พ่อมาจากโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลมิกรงุ แล้วลงุตี ๋คณุสนุนัท์กไ็ปชวนมา เพราะ 

พ่อมคีวามช�านาญเป็นพเิศษเรือ่งการฉายภาพยนตร์ แล้วผมกด็ภูาพยนตร์มาตัง้แต่เดก็ 

 แล้วพอเลิกฉายหนังให้พวกศิลปาชีพดู ก็ย้ายมาประจ�าที่นี่ มาช่วยฉายไฟ

สมัยคณุพ่อนีค่อืไปฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ตามต่างจงัหวดักบันายแก้วขวญั คณุ 

สุนันท์ด้วยหรือเปล่า

 ครับ ก็ไปด้วย แต่ไม่ค่อยได้เล่าอะไรให้ฟัง มีแต่เอารูปมาให้ดู และผมไม่ค่อย 

สนิทกับพ่อเท่าไหร่ เพราะอย่างท่ีเห็นว่างานของเราไม่ค่อยมีเวลากลับบ้าน ส่วนใหญ ่

จะอยู่ต่างจังหวัด.. ปีหนึ่ง ๘ เดือน ผมก็เลยไม่ค่อยได้สนิทกับพ่อ และพ่อก็ท�างานที่นี่ 

จนเสียชีวิต ตอนนั้นพ่ออายุได้ ๔๘ ย่าง ๔๙ เท่านั้นเอง คุณใหม่ท่านก็เมตตา บอกว่า 

ถ้ามีลูกมีหลานก็ให้เข้ามาแทน เพราะพ่อเป็นคนขยัน อยากได้ลูกที่มีเชื้อขยันเข้ามา 

ท�างานแทน แต่ตอนนัน้ผมท�าธรุกจิรบัเหมาก่อสร้างอยู ่กเ็ลยยงัไม่ได้เข้ามา ทีนีพ้อธรุกจิ 

มีปัญหา ผมก็เลยมาขอคุณใหม่ท�างานท่ีนี่ เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็เป็นลูกจ้าง 

ชั่วคราว

คุณหนุ่มมีพื้นฐานด้านนี้ด้วยหรือศึกษาจากคุณพ่อบ้างหรือเปล่า

 ผมไม่มีพื้นฐานเลย แต่ก็ศึกษาเพิ่มเติม และตอนนี้ใกล้จบแล้ว เหลือประมาณ  

๒ - ๓ เดือนก็จบสาขาภาพยนตร์โดยตรงที่ มสธ. … ผมได้เกียรตินิยมนะ

เข้ามาตอนแรกท�าอะไรบ้าง

 ตอนแรก เข้ามาจดบันทึกว่าองค์ไหน เสด็จฯ ไปไหน ปีไหน คือท�างาน 

สารบรรณ ช่วยคุณมณีรัตน์ จะมีสมุดบันทึก แต่บางทีมันมีรายละเอียดไม่ครบตามท่ี 

ต้องการ เราก็ต้องขยายรายละเอียดขึ้นมา หาวันเดือนปี งานที่เสด็จฯ อะไรอย่างนี้ ก็ 

ท�าไปได้ ๒๐ กว่าวนั แล้วกค่็อยออกฉายไฟ กฉ็ายไฟไปเรือ่ย ๆ  แต่กย็งัท�างานสารบรรณ 

อยู่เป็นปีนะ ว่างจากออกไปฉายไฟก็มานั่งท�างานสารบรรณ

ใครเป็นคนสอนฉายไฟ

 ก็ดูเขาก่อน คือเราตามเขาไป แต่มันก็ไม่ยาก เราก็ส่องไฟไปตามหน้ากล้อง  

กล้องไปทางไหนเรากฉ็ายไฟตามไป ไม่มอีะไรยาก และกม็แีบตเตอรี ่ต้องเตรยีมไปเวลา 

ออกนอกสถานที่ ภาคสนาม หรือถ้าในอาคาร เช่น อาคารชัยพัฒนา หรือศาลาดุสิ- 

ดาลัย เราก็จะเป็นไฟสาย คือเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์ด้วย

นอกจากฉายไฟแล้วยังท�าหน้าที่อื่นด้วยหรือเปล่า

 ก็ขับรถด้วย ฉายไฟ และบางครั้งก็ถ่าย ถ้าคนไม่พอ 
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เริ่มต้นหัดถ่ายภาพยนตร์นี่เริ่มจากถ่ายอะไรก่อน

 อะไรก็ได้ ทั่วไป ยังไม่ได้ถ่ายพระราชกิจ ให้ถ่ายดอกไม้ ถนนหนทาง ต้นไม้ 

พี่ ๆ เขาก็จะดูว่าโฟกัสชัดไหม มุมกล้องเป็นอย่างไร และเราก็ติดตามพี่ ๆ ตากล้อง จะ 

เห็นวิธีการถ่าย เราก็ศึกษาไปด้วย มันก็คงจะไม่ยากอะไร และเราก็ต้องเริ่มถ่ายงานที่ 

เป็นงานทีม่ทีกุปี และอย่างงานของพระองค์โสมสวล ีพระองค์ภา บางงานทีไ่ม่ค่อยเป็น 

พิธีรีตอง ไม่ใหญ่ และมทีกุปี งานทีไ่ม่ซเีรยีสมาก มนัคงจะไม่เสยี เพยีงแต่อาจจะ under,  

over บ้าง เราก็ได้ลองซ้อมไปเรื่อย ๆ 

 และเราติดตามพี่ ๆ เขาเราก็จะได้รู้ว่า อันไหนควรถ่าย อันไหนไม่ควร จะ 

เข้าไปถ่ายตอนไหน การเข้าไปถ่ายควรจะไปในลักษณะไหน ต้องเดินหลบอย่างไร ต้อง 

สังเกต 

เวลาตามเสด็จฯ ต่างจังหวัด เช่นไกลกังวลนี่ ท�าหน้าที่อะไรบ้าง

 ขับรถ ฉายไฟ ที่ไกลกังวลนี่จะไม่บ่อย จะมีแขกเฝ้า รัฐบาลเฝ้า ศาลฎีกาเฝ้า  

ศาลรัฐธรรมนญู เขากจ็ะไปเฝ้าทีไ่กลกงัวล เรากจ็ะขบัรถรบัพวกทวี ีบรกิารพวกทวี ีและ 

เข้าไปฉายไฟในต�าหนัก และเราก็ต้องดูแลให้ข้อมูลข่าวสาร และน�าพวกทีวีไปที่จุดที ่

ต้องท�าข่าว และบริการฉายไฟ ดูแลหาเครื่องดื่มให้ 

การเข้าเวรเป็นอย่างไร

 จะมีเวรสลับกัน ตั้งแต่ ๘ โมงเช้าของวันนี้ ไปจน ๘ โมงเช้าของพรุ่งนี้ คือต้อง 

นอนที่นี่ ๒๔ ชั่วโมง เรียกเมื่อไหร่ต้องตามได้ทันที ที่ตึกนี้จะมีห้องเวร ถ้าออกเวรแล้ว  

แต่คนไม่พอเราก็ต้องช่วยท�างานด้วย อย่างเวลา ในหลวง, สมเด็จพระราชินี เสด็จฯ  

ออกต่างจังหวัด จะท�าให้คนขาดเยอะ ออกเวรก็ไม่ได้ออกก็ต้องท�างานกันต่อไป เป็น 

เรือ่งธรรมดา เสาร์ - อาทติย์กไ็ม่มวีนัหยดุ ถ้าไม่มงีานกห็ยดุได้ หาวนัหยดุสลบักบัเพือ่น 

ไป วันหยุดไม่แน่นอน 

 ส่วนใหญ่จะเป็นงานเย็น คนอื่นเขา ๑๖.๓๐ น. กลับบ้าน แต่เราเพิ่งเริ่มงาน  

กว่าจะเลิกงานก็ ๓ - ๔ ทุ่ม ถ้าไม่มีรถกลับบ้าน เราก็ค้างที่นี่ อย่างเมื่อคืนงาน state  

visit ทีว่งัหลวง พระทีน่ั่งจักร ีกเ็ป็นการระดมตากล้อง เพราะเสดจ็หลายพระองค์ แล้วไป 

ต่อที่วิมานเมฆ ใช้ตากล้องครบทุกคน ใช้ทุกกล้อง ทุกมุม แล้วต้องคุยกันว่าใครจะถ่าย 

ช่วงไหน กแ็บ่งกนัไป แล้วพอแต่ละพระองค์แยกขบวนออกไป เจ้าหน้าทีท่ีป่ระจ�าแต่ละ 

พระองค์ก็แยกตามพระองค์ออกไป ต้องดูหมาย แล้วก็แบ่งงานกัน แต่ถ้างานใหญ่ที่ 

เสด็จฯ ทุกพระองค์ก็จะไม่ฟิกซ์มากว่าใครตามถ่ายพระองค์ไหนต้องช่วยกัน

 คนของเราไม่พอ ถึงเราจะมีต�าแหน่งอย่างไร แต่จริง ๆ แล้วมีอะไรก็ต้องช่วย 

กัน คนหนึ่งท�า ๒ - ๓ หน้าที่ ขับรถด้วย อะไรด้วย สารบรรณเรายังไม่มีเลย ถ้าท�าอะไร 

ได้ เราก็ต้องช่วยกัน ล้างห้องน�้าเราก็ล้างนะ เพราะเราถือว่าเราอยู่กันอย่างพี่น้อง โดย 

มีพ่อคนเดียวกันคือในหลวง เราเป็นลูก ๆ ก็ยึดถือพระองค์ท่าน
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สัมภาษณ์ คุณธีรนนัท์ โคตรสนิธ์
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๕ ฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา  

คุณธีรนันท์ เข้ามาท�างานที่นี่ได้อย่างไรคะ

 ปกตข้ิาราชการทีน่ีจ่ะไม่มกีารสอบแข่งขนั ส่วนใหญ่มพ่ีอแม่พีน้่องเคยอยูก่ด็งึ 

กันมา พ่อแม่ผมไม่ได้อยู่ที่นี่ แต่อาศัยว่ารู้จักคุ้นเคยกับคนที่นี่ จะว่าไปผมก็มาเดี่ยว ๆ  

มีคนชวนมา สมัยหม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ เป็นเลขาธิการ คุณสมคเน ศุกรเกยูรเป็น 

มหาดเล็กอยู่ที่นี่ เขาฝากเข้ามา พ.ศ. ๒๕๐๖ อยู่ที่ส่วนสวน สวนจิตรลดา มาอยู่ที่นั่น 

ก่อน คุณสดสุข สิงหเสนี เป็นผู้บังคับบัญชา 

 อยูไ่ด้สกัพกัเขากใ็ห้ผมท�าเรือ่งบัญชีเบิกจ่ายอปุกรณ์ท�าสวน  คณุแก้วนีค่มุส่วน 

สวนด้วย ก็ไปเห็นผมเขียนอะไรต่ออะไร ท่านก็คงเห็นว่าผมคงจะใช้ได้ เลยบอกว่า 

ธีรนันท์มาท�างานที่ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ จะให้ผมท�าอะไร ผมก็ไม่รู้จะท�าอะไร ผมก็ 

เจียมตัวนะ ไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ มาอยู่ที่นี่ผมท�าทุกอย่าง กวาดถู ท�าความสะอาด ก่อนที่ 

ผู้บังคับบัญชาจะมาท�างาน เป็นแม่บ้าน.. ต่อมาคงจะไว้ใจ ท่านก็มอบกุญแจตู้ฟิล์ม ตู้ 

ทุกอย่างให้ผมดูแลหมดเลย  ให้ดูแลการจัดล้าง จัดส่งฟิล์มไปต่างประเทศ 

 สมัยก่อน ทีวีเป็นขาวด�านะ มี ๒ ช่อง ผมนี่แหละเป็นคนล้างฟิล์มขาวด�า 

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ที่ต้องออกอากาศทีวี ห้องล้างคือห้องใต้บันไดนี่

ใครเป็นคนสอนเรื่องล้างฟิล์มละคะ

 ครู คือลุงปาล แก้วคีรี เขาเป็นนายทหาร มาจากกองทัพบก มาอยู่ที่เรา มา 

สอนเรา แล้วเราซื้อเครื่องมา ทีแรกล้างด้วยแล็กธรรมดา ไม่มีเครื่อง ตอนหลังมีเครื่อง  

เราก็ท�าด้วยเครื่อง แต่ผมผสมน�้ายาเองทุกอัน นอกจากนั้นก็ตัดต่อฟิล์ม ฟิล์มสีนี่ส่งไป 
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ออสเตรเลีย กลับมาแล้วต้องไปตัดต่อเข้ารีลใหญ่ 

 ถ้าเป็นการท�าภาพยนตร์ส่วนพระองค์ท่ีเป็น

ชุดไปฉายตามศาลาเฉลิมกรุงนี่ มาท�ากับคุณแก้ว ๒ 

คน ข้าวปลาไม่ต้องกิน ผมก็ตัดต่อฟิล์มได้ ก่อนนั้นก็ 

เป็นลูกมือของคุณแก้ว พอเห็นเราท�าได้ท่านก็ปล่อย 

ให้เราท�า

แล้วถ่ายภาพยนตร์ด้วยหรือเปล่าคะ

 ถ่ายด้วย ลงุปาลเป็นคนสอน ผมตามเสดจ็ฯ 

ไปเชียงใหม่ ไปไหนต่อไหน ไปถ่ายแม้กระทั่งการท�า 

ฝนเทียม ของพระเจ้าอยู่หัวที่หัวหิน ขึ้นเครื่องบิน 

ของเกษตรไปถ่ายตอนมันขึ้นไปวน ตอนปล่อยสารเคมีก็ถ่ายจากเครื่องบิน 

 ตามเสด็จฯ สมเด็จย่า เมื่อก่อนท่านเป็น พอ.สว. ผมก็ตามเสด็จไปถ่าย 

ภาพยนตร์ จนผมหยุด ศิรพรรณก็ถ่ายต่อ 

ท�าไมคุณธีรนันท์ถึงตามสมเด็จย่าล่ะคะ แบ่งกันอย่างไรว่าใครตามใคร

 ช่วงนั้นไม่มีคนถ่ายภาพยนตร์ ส่วนคนท่ีจัดการคือคุณแก้ว จะมอบหมายมา

ว่าเอางานนี้ไป ให้ตามเสด็จฯ องค์นี้ องค์นั้น ก็ใช้ฟิล์มสีโกดัก ส่วนขาวด�านี่เลิกแล้ว…. 

แต่นี่ก็ผมท�า ตู้พวกนี้ก็ลายมือผม ทั้งนั้น

ที่เขียนหัวฟิล์ม เขียนสันกล่องฟิล์มนี่ลายมือคุณธีรนันท์หรือคะ

 ใช่ ส่วนใหญ่เป็นลายมอืผม เราต้องคมุจ่ายฟิล์มด้วยนะ จ่ายออกไปกีม้่วน กลบั 

มากี่ม้วน ค้างอยู่กี่ม้วน เราต้องท�าบัญชีด้วย นี่ลายมือคุณมานิตย์ รอดบุญช่วงแรก ๆ  

ต่อมาเป็นลายมือผม 

 เราส่งไปล้าง แล้วกต้็องเชค็ตลอดเลยว่ากลบัมาครบไหม แล้วกต้็องเข้ารลีใหญ่  

อันนี้ท�ามาตลอด

คุณธีรนันท์มีหลักในการตัดต่ออย่างไรคะ เรียงตามพระองค์ หรือ….

  เข้าล็อตเลย ไม่ได้แยกพระองค์  เราตัดต่อรวมเป็นม้วน หมายความว่า งวด 

นี้เราส่งฟิล์มไปล้าง ๕๐ ม้วน กลับมา ๕๐ ม้วน เราก็เข้ารีลต่อไปเรื่อย ๆ  ต่อตามวัน เข้า 

รีลใหญ่ ๑,๖๐๐ ฟุต พอเต็มรีลก็เก็บ ตัวนี้เป็นต้นฉบับ ถ้าจะเอามาท�าเป็นหนังก็จะมา 

ดูเอาว่า วันไหน ถ่ายอะไร แล้วก็ซอยออกมา ไม่ยาก เปิดดูตามบัญชีที่ลงไว้ได้เลย จะรู้  

ผมจะเขียนรายละเอียดไว้ว่า ฟิล์มถ่ายกี่ม้วน อยู่ตรงไหน



73

เพื่อนร่วมรุ่นมีใครบ้างคะ

 รุ่นเดียวกันตายไปหลายคน คุณโกวิทตาย คุณโกศลก็ตาย คุณประจิตต์นี่ตาย  

คุณจ�านงค์ ตาย คุณโกวิท นี่มีหน้าท่ีเขียนไตเติ้ล คุณโกศลนี่มีหน้าท่ีเก่ียวกับเอกสาร  

เขาพิมพ์ดีดเก่ง คุณประจิตต์นี่คล่องหลายอย่างฉายไฟ อัดแบตเตอรี่บ้าง คุณต้นนี่ท�า 

หน้าที่อัดเสียงในหลวง แล้วมาแกะอีกที คุณจ�านงค์ คุณประจิตต์ กับผมนี่ท�าหน้าท่ี 

เหมือนกัน คือ ฉายไฟบ้าง ถ่ายออกนอกสถานที่ เวลา state visit นี่ไม่อยู่นี่กันหรอก  

วิ่งกันวุ่นหมด ออกข้างนอก 

 

คุณจ�านงค์ คุณประจิตต์ นี่ท�ามาก่อนคุณธีรนันท์หรือคะ

 คุณประจิตต์ คุณโกวิท คุณโกศล ท�าอยู่แล้ว มาก่อนผม คุณจ�านงค์นี่มาทีหลัง 

ผม ต่อมาก็มีคุณสมบัติ ฤทธิเกิด ทีแรกเขาอยู่ช่อง ๗ ขาวด�า เข้ามาอยู่ ๒ - ๓ ปี แล้วก็ 

ออก อีกคนคือคุณมานิตย์ เป็นช่างภาพ เป็นชั้นตรี คนจะได้ชั้นตรีสมัยก่อนนี้ยากมาก  

ผมนี่เริ่มจากจัตวา แล้วก็มีคุณสนอง สง่ากร เป็นช่างล้างฟิล์มอยู่พักหนึ่งก็ออก 

ท�าอยู่ที่นี่ถึงปีไหนคะ

 จนกระทั่ง ประมาณ ๒๕๑๗ นายแก้วขวัญไปอยู่วังหลวง ไปเรียนต่อ ๒ ปี  

เรือ่งการบรหิาร กลบัมากร็กัษาการหวัหน้ากองคลงั เริม่เปลีย่นแปลงระบบการเงนิใหม่  

คุณแก้วไปกเ็อาผมไปด้วย แต่คณุแก้วไปก่อนนะ ไป ๒ - ๓ ปีแล้วถึงเรยีกผมไป ประมาณ 

ปี ๒๕๑๖ - ๒๕๑๗ ไม่แน่ใจ ประมาณนั้น

คุณธีรนันท์ เคยตามเสด็จฯ ต่างประเทศด้วยหรือเปล่า

 ไม่เคยครับ แต่มีช่างภาพยนตร์ตามเสด็จฯ ก็คือคุณแก้ว เป็นตัวยืน ส่วนมาก 

ผมจะตามเสด็จฯ ในประเทศ ทุกจังหวัด ท่านไปไหนผมไปด้วย ปีหนึ่งจะได้อยู่บ้านนับ 

วันแล้วก็ ๒ - ๓ เดือน 

ช่วยเล่าเรื่องการไปฉายหนังชุดตามต่างจังหวัด

 ที่ไปกัน มีช่างภาพ ๒ คน ช่างไฟ ๒ คน คุณแก้วอีกคน เมื่อก่อนล�าบาก เรา 

ไปพัฒนาดงฝิ่นที่หมู่บ้านแม้ว เชียงใหม่ สมัยผู้ว่าฯ นิรันดร ชัยนาม เชียงใหม่นี่ขึ้นดอย 

สเุทพ ดอยบวกห้า ถงึยอดเขาต้องเดนิ หนาว ๆ  นีน่ะ เหงือ่แตก ถอืกล้องไปดกัหน้าเพือ่ 

จะถ่ายท่าน เหนื่อย แทบขาดใจ วิ่ง... บางจุดท่านไปจ้องถ่ายอะไรส�าคัญ ๆ ที่เรามอง 

ไม่เห็น เราก็ถ่ายตามแต่ก็ไม่รู้ถ่ายอะไร

 บางครัง้ท่านกห็ลงป่า เทีย่งแล้วยงัไม่ถงึทีพ่กั เดนินะ ท่านกเ็สวยกลางป่า พวก 

ผมก็นั่งกันคนละมุมสองมุม ท่านก็เสวยข้าวห่ออยู่ในป่า ตอนนั้นล�าบาก รถราไม่มี กว่า 

จะกลับถึงที่พักได้ เห็นแต่ลูกตา ฝุ่นเต็มหน้าหมด 
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สมัยคุณธีรนันท์ มีการเข้าเวรที่ไกลกังวลเหมือนรุ่นนี้ไหม

 มี เข้าเวรคนละสัปดาห์ เวลาไปกลับก็ไปใช้รถยนต์ทางถนนเพชรเกษม มันก็ 

สะดวก เราก็อยู่เวรผลัดกัน ก็อยู่ปฏิบัติงานปกติ เหมือนอยู่ในส�านักงาน กลางคืนถ้า 

ไม่มีงานเราก็ออกไปเที่ยวกัน ไปกินข้าว แต่เขาก็มีอาหารเลี้ยงนะ
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สัมภาษณ์ คุณบญุช่วย เหว่านาค
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ ฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา  

เข้ามาท�างานที่นี่ได้อย่างไร

 พี่ชายชวนเข้ามา เขาท�างานอยู่ไฟฟ้านครหลวงที่เข้ามาประจ�าในสวนจิตร  

ดูแลเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า ไม่ได้มีญาติเป็นคนในวัง

เข้ามาท�าตั้งแต่เมื่อไหร่

 ปลายปี ๒๕๓๙ ตอนแรกก็ดูงาน ดูพี่ ๆ เขาท�างาน ว่าจะฝึกอะไรได้บ้าง ก็มี 

รับโทรศัพท์ พอคุ้นเคยกันมาก ๆ ก็ให้ช่วยฉายไฟ ตอนแรกยังไม่ได้ออกข้างนอก เวลา 

มีคนมาเฝ้าในสวนจิตร ก็ช่วยฉายไฟ ตอนเข้ามาใหม่ บางองค์อย่าง สมเด็จพระเทพฯ  

ท่านก็มองว่า แปลกหน้า หน้าใหม่ เพราะไม่ได้มีการถวายตัว พอหลังจากนั้นก็เริ่มออก 

ไปช่วยงานข้างนอก ก็ต้องช่วยขับรถด้วย ตอนแรก ๆ ยังไม่ได้ถ่าย

เริ่มได้จับกล้องเมื่อไหร่

 ประมาณปี ๒๕๔๑ คุณประสาทพรเป็นคนสอน

สอนอย่างไรบ้าง

 ตั้งแต่วิธีการจับกล้อง การโหลดฟิล์ม การใส่ฟิล์ม การวัดแสง เพราะเราไม่มี 

พื้นฐานมาเลย ตอนแรกยังไม่ได้ถ่ายงาน เขาจะให้เราถ่ายเศษฟิล์มท่ีเหลือในกล้อง 

๑๐ - ๒๐ ฟุต ให้เราลองถ่าย หัดกะแสง วัดแสงเปิดหน้ากล้องเท่าไหร่ แล้วก็ดูต้องรอ 

ดูตอนล้างแล้วว่าใช้ได้หรือไม่
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กว่าจะล้างกลับมาก็นาน จะจ�าได้หรือคะว่าถ่ายไว้อย่างไร หน้ากล้องเท้าไหร่

 พีเ่ขาจะเขยีนไว้ทีฟิ่ล์มตอนท้ายม้วน ว่า “บญุช่วยหดัถ่าย” เรากด็วู่าแสงอะไร 

ใช้ได้ไหม ก็ฝึกไปเรื่อย ๆ กะไป ๆ ก็ชินเองว่าควรจะใช้แสงอย่างไร

ฝึกอยู่นานไหมกว่าจะได้ถ่ายออกงาน

 ไม่ถึงปี เริ่มต้นก็ถ่ายงานรับปริญญา ง่าย ๆ เพราะไม่ต้องโยกย้าย เจ้านาย 

ท่านอยู่ที่เดียว ไม่ต้องหามุมอะไรมาก คือตอนที่ท่านลงจากรถพระที่นั่งเสด็จฯ เข้าหอ 

ประชมุฯ พ่ีเขากจ็ะถ่าย แต่พอตอนพระราชทานกจ็ะให้เราถ่าย เราไม่มขีาตัง้ ใช้ถอืถ่าย 

เพราะเคลื่อนย้ายยาก แล้วเราไม่ได้ถ่ายยาวมาก อย่างมากก็ ๓ นาที นิดเดียว ๕ ฟุต 

๑๐ ฟุต ๒๐ ฟุต

 

พอคล่องแล้ว หลังจากนั้นถ่ายอะไรต่อ

 หลังจากนั้นก็ตามเสด็จฯ สมเด็จพระเทพฯ เพราะพอดีไม่มีคน ก่อนนั้นคุณ 

ถาวรตามอยู่ แต่ตอนหลังคุณถาวรก็อายุมากแล้ว เราพอถ่ายได้ก็ให้ตามเสด็จ จะตาม 

สมเด็จพระเทพฯ เป็นหลัก โดยเฉพาะต่างจังหวัด แต่ถ้าในกรุงเทพฯ ก็แล้วแต่เวร ช่วย 

กัน  

สมเด็จพระเทพฯ ทรงก�ากับไหมว่าอยากให้ถ่ายอย่างไร

 ไม่ ๆ แล้วแต่เรา แต่พวกทีวีก็มีส่วนช่วยเยอะ เราไม่เป็นก็จะถาม ๆ เขาว่า 

อย่างนี้ต้องถ่ายอย่างไร มุมไหนดี 

เวลาต้องออกถ่ายงานนอกสถานที่ เราเดินทางอย่างไร 

 ถ้างานที่ต้องไป ๒ ที่ อย่างงานของสมเด็จพระเทพฯ ผมจะไม่เอารถไป จะขอ 

ไปล่วงหน้ากับรถมหาดเล็ก เพราะบางทีเราไปคนเดียว จะเอารถออกก็ยุ่ง แล้วพอไป 

งานแรกเสร็จ ต้องไปงานที่ ๒ ถ้าจอดรถไกลนี่ก็ไปไม่ทันแล้ว ถ้างานแรกตามมหาดเล็ก 

ไป เสร็จจากงานแรก มหาดเล็กจะไปรอล่วงหน้าที่งานที่ ๒ แล้ว แต่เราไปไม่ได้ เพราะ 

เราต้องรอถ่ายตอนเสร็จงาน เราต้องตามขบวน เราก็ไม่ได้ไปรถในขบวน เพราะเราไม่ 

ได้ไปด้วยตั้งแต่แรก เขาจะไม่ได้เตรียมที่ไว้ให้เรา เราต้องไปกับรถวิศวะ อยู่ท้ายขบวน

รถวิศวะเป็นอย่างไร

 เป็นรถช่าง เอาไว้เผือ่ฉกุเฉนิ เวลารถในขบวนเป็นอะไรไป เป็นรถ ๔W อย่างไร 

ก็มีที่นั่ง เพราะวิศวะมี ๒ คน และรถมี ๔ ที่
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จะรู้ได้อย่างไรว่าจะต้องถ่ายตอนไหน อย่างไร

 ต้องดูหมายล่วงหน้า ว่ามีขั้นตอนอะไรในงานบ้าง ถ้างานที่ไม่มีสาระส�าคัญ

อะไรมาก ก็ไม่ต้องถ่ายมาก เอาเฉพาะพิธีเปิด

ฝ่ายภาพยนตร์ต้องท�างานสัมพันธ์กับฝ่ายภาพนิ่งหรือไม่

 ต่างคนต่างท�า เลอืกมมุกนัเอาเอง เพราะในงานไม่ได้มแีต่เรา จะมทีวี ีนติยสาร  

หนังสือพิมพ์ เยอะมาก 

อุปกรณ์ที่บรรทุกไปท�างานมีอะไรบ้าง

 ถ้าไปคนเดยีว จะใช้ไฟตดิทีก่ล้อง แล้วกม็แีบตเตอรี ่ไฟตดิทีก่ล้องนีม่าดดัแปลง 

กันเอง กล้องเขาไม่ได้ออกแบบมาให้ติดไฟ เพราะถ้าถือไฟมือหนึ่ง ถือกล้องมือหนึ่งมัน 

ไม่ถนดั แล้วจะถ่ายได้แต่ภาพกว้างอย่างเดยีว บางงานไปคนเดยีวกข็บัรถด้วย ถ่ายด้วย  

ต้องเอาไฟติดกล้อง

ส่วนใหญ่ตามเสด็จฯ สมเด็จพระเทพฯ 

 ช่วงนี้ที่มีถี่ ๆ หน่อยก็สมเด็จพระบรมฯ คุณประสาทพรให้ไปช่วยฉายไฟบ้าง  

บางทกีใ็ห้ถ่าย แต่ขบวนนีไ้ม่ค่อยอยากให้มแีปลกหน้าไป แรก ๆ  กข็ลกุขลกัหน่อย ท่าน 

ก็มองว่าเราเป็นใคร แต่พอคุ้นก็ไม่มีปัญหาอย่างพระองค์อื่น ๆ  เช่น ท่านหญิงสิริวัณวลี,  

พระองค์เจ้าสิริภาฯ ต้องตามเสด็จไหมต้องตาม ดูท่ีงานเป็นหลัก ว่าเป็นงานท่ีส�าคัญ 

ไหม อย่างถ้าเป็นไปเปิดร้านเครื่องส�าอางค์บางทีก็ไม่ต้องตาม ดูท่ีส�าคัญ เราต้อง

พิจารณาด้วย 

เคยเรียนตัดต่อด้วยไหม

 เข้ามาแรก ๆ คุณต้นก็ให้หัดตัดต่อฟิล์มที่เหลือเก่า ๆ ก็พอท�าได้

ชอบไหม

 ก็ท�าได้ แต่ชอบตามเสด็จออกไปถ่ายมากกว่า มันได้ไปหลาย ๆ ที่ ดีกว่าจ�าเจ 

อยู่กับที่

มีเรื่องตื่นเต้น ประทับใจบ้างไหม

 ก็มีเวลาข้ึน ฮ. เพราะเราจะไปล�าสุดท้าย ถ้าไปรถก็คันสุดท้าย บางทีได้ 

ฮ. เก่า ๆ พอขึ้นไป ประตูก็กระพือ ดัง ปึ่บปึ่บ คิดว่าจะไปถึงหรือเปล่า (หัวเราะ)
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ล�าสุดท้ายนี่จะเป็นเจ้าหน้าที่ด้านไหนบ้าง

 ก็มีมหาดเล็ก กรมวัง เจ้าหน้าที่ของโครงการเกี่ยวกับนักเรียน ตชด.

ท�างานสัปดาห์ละ ๖ วัน 

 บางทีก็ ๗ วันไม่แน่ เข้าเวรต้องอยู่แน่ บางทีออกเวรก็ต้องท�าถ้ามีงาน บางที 

ทั้งเดือนไม่ได้หยุดเลย เวรออกไม่ได้ออก ท�างานต่อ 

งานของสมเด็จพระเทพฯ เยอะมากนะคะ

 เยอะ ไม่ค่อยได้หยุด เป็นขบวนที่คนอื่นเขาทิ้งแล้ว มันไม่ไหว คุณถาวรก็ไม่ 

ไหว เรายังมีแรงก็ท�าต่อไป คนน้อยด้วยก็ต้องช่วยกัน แต่งานเยอะก็จริง เหนื่อย แต่เรา 

ท�างานสบาย ๆ  ไม่ต้องเกร็ง ไม่ยุ่งยาก แต่ก็ไม่รู้อนาคต คุณประสาทพรอยากให้ไปช่วย 

ขบวนสมเด็จพระบรมฯ 

อย่างวันเฉลิมที่มีพระราชด�ารัสที่ศาลาดุสิดาลัย ถ่ายอย่างไร

 ก็ถ่ายเฉพาะเป็นพิธีการนิดเดียวไม่ต้องถ่ายยาว เวลาพระราชด�ารัส อ.ส. จะ 

เป็นฝ่ายบันทึกพระราชด�ารัส เราก็ขอ Dub จากเขาอีกที เวลามีหน่วยงานขอพระราช 

ด�ารสัมา กจ็ะต้องขอผ่านคุณขวญั และเขาจะขอตรงมาทีเ่รา เรากต้็องเกบ็พระราชด�ารสั 

ด้วย อยู่ในตู้นี้เป็นเทปคาสเส็ท ตอนคุณต้นอยู่ คุณต้นท�า พอคุณต้นไปก็เละ และผมก็ 

ไม่มีเวลาท�าด้วย ต้องตามเสด็จฯ ตลอด 

วันปีใหม่ที่ในหลวง ทรงอวยพรปีใหม่ประชาชน อย่างนั้นต้องถ่ายด้วยไหม

 ถ่าย และจะมช่ีอง ๙ ทีม่าบนัทกึเทป ถ่ายที ่อ.ส. แต่ปีสองปีทีใ่นหลวงประทบั 

ที่หัวหินก็ถ่ายที่ไกลกังวลเลย ประมาณตี ๒ - ๓ นะ เคยเข้าไปถ่าย เพราะกว่าพระองค์ 

ท่านจะเสด็จลงมา ๓ - ๔ ทุ่ม แล้วไม่ใช่มีพระราชด�ารัสครั้งเดียวแล้วได้เลย บางทีต้อง 

ถ่ายใหม่ ติดขัด ก็เคยเข้าไปช่วยพี่ ๆ เ ค้าจัดไฟ ก็จัดไฟเหมือนสตูดิโอ มีพี่ ๆ เขาถ่าย

แล้วงานแบบไหนถือว่ายากส�าหรับช่างภาพยนตร์

 งานที่มีช่างภาพเยอะ ๆ หามุมยาก ถ่ายยาก หรือสถานที่แคบ ๆ จะขยับไป 

ทางไหนก็ต้องขอโทษเขา

ตามเสด็จต่างประเทศบ้างไหม

 ประเทศใกล้ ๆ เขมร ลาว เมืองจีนไม่ได้ตาม ไปต่างประเทศท�างานง่ายกว่า 

นะ ช่างภาพไม่เยอะ เพราะมีเฉพาะทีวีพูล ของเขาก็แค่ ๒ - ๓ ช่อง ถ้าอยู่บ้านเรา ทีวี  

๖ ช่อง หนังสือพิมพ์ นิตยสารอีก แล้วเขาก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ แต่เราก็คุยกันไม่ค่อยรู้ 
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เรื่อง ก็ยิ้มให้กัน 

 เวลาตามเสด็จต่างประเทศ ถ้าไปล่วงหน้า ก็คือเพื่อไปเตรียม แต่ก็ไม่ต้อง 

เตรียมอะไรมาก แต่ผมก็ขอไปล่วงหน้า เพราะได้เบี้ยเลี้ยงเพิ่มอีก (หัวเราะ) ได้วันละ  

๑,๒๐๐ บาท ถ้าต่างจังหวัดได้ ๑๘๐ ขึ้นมาจาก ๑๒๐ ดูตามเงินเดือนและซี 

งานประเภทไหนที่ไม่ถ่าย

 งานศพ งานแต่งงาน นอกจากงานศพพระราชวงศ์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ก็ 

ถ่าย อย่างหม่อมหลวงบัว กิติยากร ก็ดูตามหลักปฏิบัติของพี่ ๆ  บางงานผมคิดว่าน่าจะ 

ถ่าย แต่พี่ ๆ เขาบอกว่าไม่เคยถ่าย เราก็ไม่ถ่าย ต้องเรียนรู้กันไป หรืออย่างงานเปิด 

บริษัท บางทีก็ถ่าย บางทีก็ไม่ถ่าย ก็ต้องดูว่าส�าคัญหรือเปล่า
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คุณประสาทพรเข้ามาท�างานที่นี่ได้อย่างไร

 ย้ายมาจาก กรป.กลาง หลังจากจบเทคนิคกรุงเทพฯ ก็ท�าที่กรป.กลาง ฝ่าย 

ประชาสัมพันธ์ อยู่เกือบปี 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ท�าอะไร

 เขาจะมีแผนกช่างภาพ คือต้องถ่ายรูปท�าบัตรประชาชนพวกจีนฮ่อ สมัยก่อน 

ต้องขึ้นเขา ดอยแม่สลอง พวกนี้เขาอยู่บนดอยแล้วเหมือนเขาเป็นกันชน ก็จะส่งพวก 

เราขึ้นเขาไปท�าทะเบียนประวัติของหมู่บ้านนี้ 

 อยู่ได้เกือบปี ก็มีรุ่นพี่ชื่อวิฑูรย์ เสียชีวิตไปแล้วนะ เขาอยู่ช่อง ๕ แต่ท�าข่าว 

สายวงั เขาบอกว่าถ้ามตี�าแหน่งว่างจะบอกไป กไ็ม่คดิว่าจะมาท�าทีน่ี ่พอดทีีน่ีม่ตี�าแหน่ง 

ว่าง มีพี่คนหน่ึงเขาออกไป เขาก็ตามตัวมาสมัคร ประมาณปลายปี ๒๕๑๔ แต่มา 

จริง ๆ ก็เดือน มีนา - เมษา ปี ๒๕๑๕

เข้ามาแล้วได้ถ่ายงานเลยหรือเปล่า

 ยัง ๆ ต้องศึกษางานจากรุ่นพี่ ๆ ก่อน คุณสุนันท์ คุณศุภร มณีประสิทธิ์ เป็น 

หัวหน้าส่วน ก็ศึกษางานจากพี่พวกนี้ก่อน ท�างานแล้ว ๑ ปีถึงได้ออก ไปเชียงใหม่ ไป 

อสีาน ประมาณปี ๒๕๑๖ เขาจะจดัส่งไปตามควิ สมยัก่อนแปรพระราชฐานเป็นประจ�า  

สมัภาษณ์ คุณประสาทพร สายเนตร
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ ฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา  
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ไม่ค่อยได้อยู่กรุงเทพ ไปเชียงใหม่ ๒ เดือน จากเชียงใหม่มา มีนา – เมษา ก็ไปหัวหิน  

ไปเยี่ยมโครงการหุบกระพงที่ไปเริ่มไว้ โครงการพัฒนาต่าง ๆ 

ต้องถ่ายพวกโครงการพัฒนาต่าง ๆ เก็บไว้หรือเปล่า 

 สมัยก่อนมี สมัยคุณสุนันท์ท�าโครงการชาวเขา ตั้งแต่ปลูกฝิ่น พอพัฒนาแล้ว 

ก็กลายเป็นพวกพืชผักอะไรไป เป็นถั่วแดงหลวง สตรอเบอร์รี่ ลูกท้อ ผลไม้เมืองหนาว 

ทั้งหมด ถ่ายท�าเป็นสารคดี ท�าเป็นภาษาอังกฤษ ออกฉายตาม… ก็แล้วแต่ อันนี้ต้องคุย 

กับคุณสุนันท์ พี่วิทูรย์ ก็เป็นหนึ่งในคณะที่ท�าโครงการนี้ ขอตัวมาก็ไปกันเลย ๑ – ๒  

อาทติย์กไ็ปถ่ายพืน้ทีท่ีเ่ริม่พฒันา โครงการห้วยฮ่องไคล้ เยอะแยะ หรอืทีข่ดุคลองมโูนะ  

สมัยก่อนไม่มีนะว่าน�้าจะเน่า ที่เป็นแอ่ง ในหลวง ท่านก็ไปทอดพระเนตร ไป ฮ. บ้าง 

อะไรบ้าง ก็ไปขุดคลอง พอเริ่มขุดก็ไปถ่าย มีหลายโครงการพอเริ่มก็ไปถ่าย คุณอ้วนก็ 

ไป

ช่วงแรก ๆ ที่คุณประสาทพรมาท�างานก็จะเป็นการเสด็จฯ ไปเยี่ยมราษฎร

 ใช่ พอไปเยี่ยมราษฎร ท่านก็จะไปพัฒนา เอางานพวกนี้ไปด้วย เอาแผนที่ไป 

คุยกับพวกป่าไม้ ชลประทานที่เกี่ยวข้อง ช่วงปี ๒๕๑๕ - ๒๕๑๙ ช่วงต้น ๆ ประมาณ  

๑๐ ปีนี่หนักมาก แล้วยังมีพวกคอมมิวนิสต์อยู่มากที่สุด ช่วงที่ผมเข้ามาท�านี่ภูหินร่อง 

กล้ายังไม่แตก หลังจากนั้นช่วงที่ท่านเข้าไปพัฒนา พื้นที่สีแดง พื้นที่สีชมพูถึงค่อย ๆ  

หายไป สร้างความเจริญเข้าไปเรื่อย ๆ ท่านทรงเยี่ยมหนักมากนะ เดินขึ้นเขา ไปเยี่ยม 

ชาวเขา เพราะชาวเขาเป็นกันชนของเรา เป็นรอยต่อพม่า เดินลงไปในบังเกอร์ สมเด็จ 

พระราชินีก็ไป 

ต้องอารักขากันหนักเลยซิคะ

 ก่อนหน้านัน้ต้องเตรยีมกนัแล้ว วางก�าลงัลกึเข้าไปมากทเีดยีว กถ็อืว่าสนกุ ได้ 

ประสบการณ์เยอะ เรายังเป็นวัยรุ่น ไม่รู้สึกเหนื่อย หรือไม่ก็เหนื่อยน้อย เดินเขานี่ท่าน 

ไป เราก็ตามไป

เสด็จต่างจังหวัด เราต้องไปล่วงหน้า แล้วมีอะไรตื่นเต้นบ้างไหม 

 ตืน่เต้น คอืเครือ่งมนัจะร่วงไง เครือ่งใหญ่ ใบพดัมนัดบัไปข้างหนึง่ ยงัเหลอือกี 

ข้าง เขาก็บอกว่าไม่ต้องตกใจ ยังบินได้ แต่ต้องรีบลง พอขึ้นไปเราหลับไม่ค่อยลง ต้อง 

ฟังเสียงเครื่อง ถ้าครางดีก็โอเค ถ้ามันส�าลักเมื่อไหร่ เดี๋ยวได้เรื่อง  

 อีกทีหนึ่งก็เฮลิคอปเตอร์ น�้ามันรั่ว ไฟแดงขึ้น ก็ต้องมาเปลี่ยนเครื่อง นี่ไปล่วง 

หน้านะ ปรากฏว่ามาถึงที่หมาย งานเสร็จแล้ว ท่านให้กลับ ไม่ได้งานวันนั้น 
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ขั้นตอนในการท�างานเป็นอย่างไรคะ ถ่ายเสร็จ แล้วส่งฟิล์มล้าง….

 สมัยก่อน ใครถ่าย ใครตัด ของใครก็รับผิดชอบไป แต่ตอนหลัง คุณอ้วนนี่ 

รับผิดชอบทั้งหมด นั่งตัด แล้วตั้งแต่ปี ๒๕๒๐ ผมแยกของสมเด็จพระบรมฯ ออกมา  

เพราะพอท่านอภเิษกสมรสแล้ว กแ็ยกไปอยูว่งัสวนอมัพร ผมกถ็กูขอไปช่วยคนหนึง่ ไป 

ประจ�า แต่เสร็จแล้วก็กลับมาสวนจิตร ตามเสด็จฯ ตามพระราชกิจ 

แล้วการล้างฟิล์มล่ะคะ

 ตอนแรก ๆ  ล้างที่อริยภาพ บางส่วนส่งต่างประเทศ แต่สมัยแรกเลย สมัยคุณ 

แก้วเห็นว่ามีเครื่องล้างเอง 

สมัยที่มาท�างานแรก ๆ ตรงนี้เป็น “ส่วนภาพยนตร์ส่วนพระองค์”

 ใช่ เป็นส่วน ช่างภาพกเ็ป็นส่วนหนึง่ อ.ส. กส่็วนหนึง่ ไฟฟ้ากส่็วนหนึง่ พอตอน 

หลังตั้งเป็นกองงานส่วนพระองค์ …๔ ส่วนมารวมเป็น ๔ ฝ่ายในกองงานส่วนพระองค์  

คุณใหม่ก็เป็น ผ.อ. อยู่ ขึ้นกับคุณขวัญ ซึ่งเป็นรองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรม

พิเศษ เพิ่งเปลี่ยนโครงสร้างการท�างานไม่กี่ปี แต่ละฝ่ายก็ท�างานไปของใครก็ของใคร มี 

แต่สารบรรณที่จะมาโยงกันเป็นส่วนกลาง ทุกอย่างต้องผ่านส่วนกลาง

สมัยที่คุณประสาทพรเข้ามาใครเป็นสารบรรณ

 คุณศุภรณ์ แล้วก็มาคุณต้น แล้วถึงจะเป็นคุณศิรพรรณ

ช่วงไหนที่งานเยอะที่สุด

 เป็นเดอืน ๆ  ไป มนัเฉลีย่กนั จะมากกช่็วงกฐนิ ออกพรรษากจ็ะต่อ ๆ  กนัหลาย 

วัน วันฉัตรมงคล ตอนหลังนี่ สมเด็จพระบรมฯ ท่านแทนในหลวง เกือบทั้งหมด แทน 

สมเด็จพระราชินีด้วย 

งานแบบไหนที่ถ่ายยากส�าหรับคุณประสาทพร

 งานส่วนพระองค์จะอดึอดั ท�าตวัล�าบาก มนัเป็นงานทีต้่องใกล้ชดิมาก ในบ้าน 

ท่าน บางทีท่านก็ประทับที่พื้น บางทีมีอาสนะเตี้ย ๆ เราก็ต้องคลานเข้าออก แล้วก็มี 

แขกอีกชุดหนึ่งแต่ไม่เยอะ แล้วห้องก็ไม่ใหญ่ จะต้องระวังอันตราย จะหนีเจ้านายแต่ไป 

โดนแขกก็แย่แล้ว ไม่ส�ารวมแล้ว การถ่ายก็ไม่ใช่จะพรวดเข้าไป แขกเขาอยู่ตรงนี้ ก็ต้อง 

ค่อย ๆ หมอบ ต้องดูกาลเทศะ 

มีหลักในการเลือกอย่างไรว่า ไปหรือไม่ไป ถ่ายหรือไม่ถ่าย

 อย่างแฟชั่นโชว์ อันนี้ถ่ายเก็บเป็นประวัติได้ แต่เราก็ไม่ค่อยถ่าย ยกเว้นงาน 
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ใหญ่จรงิ นาน ๆ  ทกีจ็ะไปถ่าย งานศพบุคคลทัว่ ๆ  ไปไม่ถ่าย ยกเว้นงานศพทหาร ต�ารวจ 

ที่วัดพระศรีฯ พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพลิงนะ ถ่ายทุกปี ตอนนี้ไม่มีแล้ว

ช่วยเล่าเรื่อง “สามทหารเสือ” หน่อยซิคะ มีใครบ้าง ท�าไมเขาถึงเรียกอย่างนั้น

 ก็มีผม มีบวม มีอ้วน เพราะรุ่นใกล้กัน เวลาไปไหนก็ไปด้วยกัน ไปต่างจังหวัด  

ขึ้นเหนือล่องใต้ก็จะไปด้วยกันประจ�า

ช่วงแรกที่มาท�างานใครเป็นคนก�าหนดว่าให้คุณประสาทพรไปถ่ายงานไหน

 หัวหน้าคือคุณศุภรณ์ เป็นคนจัดคิว ให้ใครไปงานไหน

สมัยนั้นมีตากล้องกี่คน น้อยหรือมากกว่าตอนนี้

 มีคุณศุภรณ์ คุณธีรนันท์ คุณธวัชชัย คุณสุนันท์ คุณแดง ศิรพรรณ ลุงปาลอีก 

คน เป็นฝ่ายเทคนิค มาสอน สมัยก่อนแกถ่าย แกมานี่อายุเยอะแล้ว อยู่สัก ๒๐ ปี แล้ว 

ก็เสียไปแล้ว แกมาจากสื่อสารทหารบก ที่เดียวกับคุณบวม ก็ได้ลุงปาลเป็นครูมาสอน 

เทคนิคการเข้า การออก สอนมารยาท เจอผู้ใหญ่ท�าอย่างไร ถ่ายแล้วท�าอย่างไร โค้ง 

ออก เข้าถ่าย ถวายค�านับแล้วถ่าย 

ตอนเข้ามาต้องถวายตัวหรือเปล่า

 ไม่มี สมัยก่อนมี แต่ก็แล้วแต่พระองค์ ถ้าแรก ๆ  ก็จะให้ท�างานง่าย ๆ  ก่อน ไม่ 

เป็นพิธีการมาก เช่นข่าวมีคนเข้าเฝ้า เสด็จฯ งานส่วนพระองค์นิด ๆ  หน่อย ๆ  ไม่ใช่งาน 

ส�าคัญที่มีหมายก�าหนดการ พอช�านาญแล้วก็ค่อยไปงานที่มีหมายก�าหนดการ งาน 

พระราชพิธี งานสวนสนาม ที่ยากขึ้น 

งานสวนสนาม…..

 ยากมาก ที่ล�าบากคือต้องเดินตามจุดต่าง ๆ เพราะจะไปบังชาวบ้านเขา เดิน 

ตัดแถวก็ไม่ได้ ก็ต้องอยู่ในมุมที่เราดูไว้ หรือออกไปก็ต้องรีบเข้า แต่มันเป็นงานประจ�า 

ทุกปี เราจะรู้ขั้นตอน ว่าช่วงไหนที่เราจะแว้บออกไปถ่าย ช่วงไหนที่ก�าลังชุลมุนเราก ็

ออกไปถ่ายทีหนึ่ง แล้วกลับเข้ามา

ราชวงศ์ต่างประเทศเวลามาบ้านเรา มีกองภาพยนตร์ส่วนพระองค์มาบ้างไหม

 มี เขาจะมีมา แล้วก็ทีวีของเขาก็มา อย่างน้อย ๆ  ก็ ๕ - ๗ คน บางทีก็เป็น ๑๐  

ทั้งภาพนิ่ง ทั้งวิดีโอ ทั้งหนัง กล้องเขาใหญ่กว่าเรา มีเสียงในฟิล์ม ไม่แน่ใจว่าเป็นกล้อง  

๑๖ หรือ ๓๕ มม. น่าจะเป็น ๓๕ มม. อย่างราชวงศ์ญี่ปุ่น ลาวเขาก็มีมานะ ถ้าเป็น 

กษัตริย์นี่เขาจะมีกล้องของราชส�านักมาเหมือนกับเรา เป็น private film เหมือนกัน 

เลย
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แต่คงไม่มีกษัตริย์ชาติไหนถ่ายภาพยนตร์เองเหมือนของเรา

 ฮะ ไม่เคยเห็น สมเด็จย่า ท่านก็ถ่ายนะ เพราะสมเด็จพระราชบิดาก็ทรงถ่าย  

สมเด็จย่า ท่านทรงถ่ายเป็น ๘ มม. เป็นหนังเงียบ ท่านถ่ายสมัยในหลวงทรงพระเยาว์ 

เคยตามเสด็จต่างประเทศบ้างไหม

 เคยไปเนปาลครัง้เดียว สมเด็จพระบรมฯ ท่านไปกบัพระองค์โสมฯ สมยัอภเิษก 

กันใหม่ ๆ เขาเชิญไป ๕ วัน 

การปฏิบัติตัวเวลาอยู่ต่างประเทศ มีอะไรเป็นพิเศษไหม

 กร็ะวงัเรือ่งกรยิามารยาท ก่อนไปท่านกจ็ะอบรมข้าราชบรพิารทีต่ามเสดจ็ว่า 

ให้อยู่ในระเบียบ อะไรอย่างนี้ บรีฟก่อนท�างาน เวลาไปก็ใส่สูท ไม่ต้องใส่เครื่องแบบ  

แล้วต้องไปล่วงหน้า ก็ไปรอถ่ายที่กองเกียรติยศ กับงานพิธีเลย

 แต่สมเด็จพระเทพฯ ก็จะได้ไปกัน ลาว เขมร นี่ไปกันประจ�า ก็มีบุญช่วย เมื่อ 

ก่อนก็คุณถาวรที่ได้ไปประจ�า

ฝึกรุ่นน้องบ้างหรือเปล่า ฝึกอย่างไร

 ก็มีบุญช่วย เฉลิมฤทธิ์ คมสันต์ ธงชัย นี่ฝึกกันมา พี่บวม พี่อ้วน นี่ช่วยกัน  

เพราะถ้าไม่ฝึกกนัขึน้มาพวกเรากแ็ย่ ซึง่เขากไ็ม่เป็น แต่เขากก็ระตอืรอืร้นอยากเป็น เรา 

ก็ฝึกทุกอย่าง 

 ครั้งแรกเราต้องดูกริยามารยาทก่อนว่าเด็กคนนี้พอไปได้ไหม เรียบร้อยไหม  

บุคลิก การเดินเหิน ถ้าพวกนี้ได้แล้ว อย่างอื่น เรื่องถ่ายไม่ยาก กริยามารยาทนี่ส�าคัญ  

บางคนความเรียบร้อยน้อย บุคลิกไม่เหมาะกับงานนี้

หลังจากคุณศุภรณ์แล้ว ใครเป็นคนเลือกว่าใครถ่ายงานไหนต่อ คุณต้นหรือเปล่า

 ไม่ คุณต้นคุมงานสารบรรณทัว่ ๆ  ไปทัง้หมด เรือ่งจดัคนตกมาทีผ่ม ขึน้กระดาน 

ไป แต่ช่างภาพก็จะรู้งานว่าใครจะไป ก็จะตกลงกันเอง 

นอกจากถ่าย จัดคิว สอนน้อง ๆ แล้วยังมีหน้าที่อื่น ๆ อีกไหม

 ก็ประสานงานกับพวกทีวี หนังสือพิมพ์ สายวัง และท�าเฉพาะกิจของท่าน  

สมเด็จพระบรมฯ ตามแต่ท่านรับสั่งมา อย่างตอนนี้ท่านขอหนังส่วนพระองค์เก่า ๆ ก็ 

มานั่งท�าถวายให้ท่าน ก็ต้องไปนั่งตัดต่อเบต้า

ประสานงานกับพวกทีวีอย่างไร

 เวลามีหมายราชกิจมาก็แจ้งเขาว่า จะมีพระองค์ไหน เสด็จไปไหน เมื่อไหร่  
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จริง ๆ เป็นหน้าที่ของส�านักราชเลขา แต่เราท�ามาตั้งแต่ตั้งเป็นส่วนภาพยนตร์ เราก็ท�า 

มาตลอด รุ่นก่อน ๆ เขาท�า เราก็สานต่อ ผมเข้ามาก็เป็นอย่างนี้ 

สมัยก่อนเราถ่ายข่าวให้ทีวีด้วย 

 เขามาจบหนังกันปี ๒๕๒๗ – ๒๕๒๘ แล้วก็มาเป็นวิดีโอ ช่อง ๗ จะล่าสุด เป็น 

ฟิล์ม สุดท้ายเลย ตอนนี้ก็ติดต่ออยู่ ๖ ช่อง ช่อง ๓-๕-๗-๙-๑๑ ไอทีวี

ช่อง ๗ - ๘ ของยูบีซี ต้องติดต่อกับเขาไหม

 ไม่ เขาไม่ได้มาติดต่อเรา เขาเป็นเอกชนด้วย แล้วเขาไม่ท�าประจ�า 

เมื่อเราแจ้งหมายเขาแล้ว ท�าอย่างไรต่อไป

 กแ็ล้วแต่เขาจะมาหรอืไม่มา เป็นหน้าทีข่อง บ.ก. เขาสัง่การ คณุบวม พลูศกัดิ์  

นี่จะมาช่วยดูแลพวกนักข่าว ต่อมาก็เป็นบุญช่วย แต่ตอนนี้ยกประโยชน์ให้บุญช่วย  

เพราะบญุช่วยตามสมเดจ็พระเทพฯ กห็นกั เช้ายนัค�า่ ตอนกลบัมาจากลาวนีเ่ป็นไข้เลย  

พระราชกิจท่านเป็นกลางแจ้งทั้งนั้น

 งานของผม พูดง่าย ๆ ก็แม่บ้านนั่นแหละ ดูแลสารทุกข์สุกดิบ ประสานงาน  

น้อง ๆ มีปัญหากันก็ต้องมานั่งว่าความ มันก็มีเป็นคู่ ๆ ก็ต่างคนต่างแรง เราก็อยู่กันแค่ 

นี้ น้อยลง ๆ อย่าให้มันหนักเกินไป ท�างานด้วยกันมันก็เหมือนเป็นพี่น้องในครอบครัว 

เล็ก ๆ เราก็เหมือนคนในบ้านของพระเจ้าอยู่หัว ช่วยกันท�าอะไรได้ก็ช่วยกันไป ถ้าใคร 

คิดว่า ท�าไปพอแค่ให้ได้รับเงินเดือน เดี๋ยวก็เงินเดือนขึ้นเหมือนกัน มันไม่ถูกนะ ก็แล้ว 

แต่คน

 ท�างานในรั้ววังนี่อย่าไปคิดว่า วันหยุดจะได้หยุด วันนักขัตฤกษ์นี่ไม่ต้องหวัง 

เลย ยิ่งไม่ได้หยุดใหญ่ เขาหยุดกันเราต้องท�างาน ถือเป็นปกติ
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คุณพูนศักดิ์เข้ามาท�างานที่นี่ตั้งแต่ปีไหน

 พ.ศ. ๒๕๒๒

มาท�าได้อย่างไร

 มาตามวุฒิ จบเทคนิคกรุงเทพ ฯ มีรุ่นพี่คนหนึ่งเขาเคยท�างานอยู่ที่นี่ แต่เขา 

อยู่มา ๖ เดือนก็ยังไม่ได้บรรจุ เขาก็เลยออก เราได้ข่าวจากรุ่นพี่ว่าที่นี่ว่าง ตอนนั้นเพิ่ง 

ออกจากทหาร ก็เลยมาสมัคร 

ไม่ได้มีญาติท�างานที่นี่

 ไม่มี เป็นคนข้างนอก แต่รู้จักพี่ที่ฝ่ายภาพนิ่ง 

มาถึงได้ท�าอะไรบ้าง

 ก็ได้ถ่ายหนังเลย งานแรกตามเสด็จฯ จ�าได้หรือเปล่าท่ีรถไฟชนกันท่ีสถานี 

ตลิ่งชัน แล้วคนตายเยอะมาก และสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมคนตามโรง 

พยาบาล อยู่ทั่วไปหมดตามโรงพยาบาลใหญ่ ๆ เพราะคนเจ็บเป็นร้อย คนตายหลาย 

สิบ ท่านไปเยี่ยม ผมก็ตามเสด็จฯ ไปถ่าย นั่นงานแรก

 ครั้งที่ ๒ ตามเสด็จฯ สมเด็จพระราชินี ไปอ่างทอง เปิดโครงการศิลปาชีพครั้ง 

แรกเลย

สมัภาษณ์ คุณพนูศักด์ิ ลีร้ะเดช
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ ฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา  
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คุณพูนศักดิ์อยูที่นี่กี่ปี 

 เกือบ ๑๐ ปีมั้ง

ช่วงที่ท�าที่นี่ ตามพระองค์ไหนเป็นพิเศษบ้างหรือไม่

 ไม่ ทางภาพยนตร์จะไม่เหมอืนช่างภาพ จะเป็นเวร แล้วแต่เวรใครเจอพระองค์ 

ไหนก็ตามพระองค์นั้น ต้องตามทุกพระองค์

ตามเสด็จฯ ไปถึงไหนบ้าง

 ตามทุกภาค เหนือก็ภูพิงค อีสานก็ภูพาน ใต้ก็ทักษิณ

ตามเสด็จฯ นานที่สุดขนาดไหน

 เมือ่ก่อนนีม้นัจะเป็นควิประจ�า เชยีงใหม่ประมาณ ๒ เดอืน กลบัจากเชยีงใหม่ 

ก็ไปหัวหิน ประมาณ ๑ เดือน กลับจากหัวหินก็จะไปใต้ ประมาณ ๔๕ วัน แล้วก็อีสาน 

 คือไปเชียงใหม่นี่อาจจะไปนาน ๒ - ๓ เดือนก็ได้ เพราะไม่มีงานพิธีอะไรมา 

กั้นหลัง ช่วงมกรา – มีนา เพราะจะมีงานพิธีอีกทีตอนเดือนเมษา ท่านก็จะอยู่นานและ 

ไปเยี่ยมราษฎร เชียงใหม่จะมีเงื่อนไขคือ คิวประมาณ ๒ เดือน ถ้าน�้าบนอ่างหมดก็ต้อง 

กลับ 

อ่างเก็บน�้าบนพระต�าหนักหรือคะ

 ใช่ เป็นอ่างเก็บน�้าฝนเล็ก ๆ บนพระต�าหนัก  เอาไว้กินไว้ใช้ ถ้าน�้าหมดก็ต้อง 

กลับ เพราะคนตามเสด็จเป็นร้อยเป็นพัน 

เยอะขนาดนั้นเลยหรือ

 ก็บนพระต�าหนักนี่เป็นร้อย เป็นพันนี่หมายถึงรอบนอก มีทหาร ต�ารวจ ตชด. 

อะไรอย่างนี้ คอยอารักขารอบนอก แล้วน�้านี่จะใช้ได้ประมาณ ๒ เดือน ถ้าปีไหนแล้ง 

มาก อาจจะใช้ได้เดือนเดียว ก็ต้องกลับเร็ว แต่ไม่ใช่ว่าใช้จนหมดแล้วกลับนะ คือใช้ไป 

ครึ่งหรือค่อนอ่างนี่ก็ต้องกลับ เพราะต้องเหลือไว้ให้ข้าราชบริพารที่ประจ�าอยู่บนนั้นไว้ 

ใช้ ตอนหลังก็จะมีการเติมน�้า โดยดึงมาจากดอยอื่น ตอนหลังถึงขยายอ่าง สัก ๕๐ %  

ก็จะอยู่ยาวขึ้น

พอกลับจากเชียงใหม่ก็ไปไกลกังวล

 ใช่ ช่วงเมษา ตอนท่ีพระเจ้าลูกเธอยังทรงพระเยาว์ ช่วงปิดเทอมก็จะพาไป 

พักผ่อน เหมือนคนปกติพาครอบครัวไปตากอากาศ หลังสอบเสร็จ 
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แต่ท่านก็ท�าโครงการต่าง ๆ 

 ก็จะท�าโครงการใกล้ ๆ แถวนั้น เน้นหนักท่ีหุบกระพง เวลาในหลวงเสด็จฯ  

ที่ไหน ท่านจะไปตรงที่ราษฎรเดือดร้อน พอท่านทรงท�าแล้วและส�าเร็จท่านก็ไม่ต้อง 

เสด็จฯ ไปตรงนั้น หน่วยราชการเข้าไปดูแลต่อแล้ว ชาวบ้านมีรายได้ ช่วยตัวเองได้แล้ว  

ท่านก็ปล่อย 

 หุบกระพงนี่ดินเป็นดินปนทราย ปลูกอะไรไม่ขึ้น เค็ม ท่านดึงอิสราเอลเข้ามา 

ช่วย เพราะทางนั้นเก่งเรื่องเกษตรทะเลทราย พอมาเห็นหุบกระพงนี่จิ๊บจ๊อย แล้วท่าน 

ไปอพยพคนอีสานมา เพราะพวกนี้จะชินกับความแห้งแล้ง หุบกระพงนี่ฝนตกมากนะ  

แต่มันหายลงดินหมด ท่านก็ต้องท�าโครงการฝายทดน�้า คลองส่งน�้าฯ ลฯ 

พอหมดจากหัวหินก็ไปต่อที่ต�าหนักทักษิณ

 ใช่ ช่วงเดือนกันยา – ตุลา ไม่เกิน ๔๕ วัน เพราะต้องกลับมางานพระราชพิธี

กฐินหลวง อันนี้มันจะล็อกเอาไว้ ต้องกลับมาไม่เกินกลางตุลา คือวันเริ่มต้นไปนี่ไม่ 

ก�าหนด แต่วนักลบัน่ีต้องขึน้อยูก่บัวนัออกพรรษา กฐนิกต้็องประมาณ ๑ เดอืน ประมาณ  

๑๑ - ๑๒ วัด

พอกฐินหลวงเสร็จก็ไปภูพานหรือเปล่า

 ใช่ ไปภูพาน ภูพานนี่จะสั้นประมาณ ๒๐ วัน แล้วก็ต้องรีบกลับมา วันเฉลิม  

ของในหลวง มันจะมีพิธีสวนสนาม พิธีใหญ่ วันรัฐธรรมนูญ อะไรอย่างนี้ ก็เสร็จ ก็จะ 

ต้นปีพอดี แล้วก็จะวนไปภูพิงค์อีก ปีหนึ่งก็จะออกต่างจังหวัดประมาณ ๖ - ๗ เดือน…  

๔ ที่ 

แต่ตอนหลังในหลวง ก็ไม่ได้เสด็จแบบนี้เป็นกิจวัตรแล้วนี่คะ เมื่อพระเจ้าลูกเธอทั้ง 

หลายเรียนจบ

 ตอนหลังพระพลานามัยของพระองค์ไม่ค่อยแข็งแรงพอที่จะลุยป่า ลุยดง ขึ้น 

ดอยก็น้อยลง โครงการต่าง ๆ  ก็ลุล่วงไปได้ด้วยดี ประชาชนก็เลี้ยงตัวได้ การจะไปลุยที่ 

ต่าง ๆ ก็จะลดลงไป 

ประมาณปีไหนที่พระองค์ท่านเริ่มลดการไปเยี่ยมราษฎร

 ประมาณปี ๓๐ เป็นต้นมา

พระองค์ครบ ๖๐ พรรษาพอดี

 ก่อนที่ท่านจะเสด็จฯ ไปท�าบายพาส รู้สึกจะน้อยลงแล้ว ช่วงที่ผมอยู่น่ะหนัก  

เป็นช่วงไปลุยป่า ลุยพรุ ช่วงอ่างขาง ตอนนั้นผมเข้ามานั้นโครงการเรียบร้อยแล้ว
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เคยตามเสด็จฯ สมเด็จย่าไหม

 เคยตามอยู่ครั้งหนึ่ง ตอนนั้นคุณศิรพรรณ ไม่สบาย ไปเข่ือนภูมิพล แต่งาน 

สมเด็จย่าจะบล็อคตายตัว หมายถึงว่า ไปถึงจุดเลย ไม่ต้องเดินทางอีก ให้ราษฎรมาเฝ้า 

ที่จุด ท่านจะไม่เดินทางไกล ๆ ก็จัดเป็นจุด และงานหลักของท่านคือน�าแพทย์ พอ.สว.  

ไปออกหน่วยรักษาประชาชน และที่ที่ท่านไปมักจะลึกลับซับซ้อน เพราะไป ฮ. ลงตรง 

ไหนก็ได้ จะไม่มีขบวนรถล่วงหน้า 

คนตามเสด็จต้องไป ฮ. กันหมด

 ใช่ ไป ฮ. กันหมด แต่น้อยมาก ไปไม่กี่คน เป็นขบวนที่กระทัดรัด มีมหาดเล็ก 

คนเดียว ช่างภาพคนหนึ่ง ภาพยนตร์คนหนึ่งแค่นั้น มี ศรภ. คนหนึ่ง หรือสองคน  

องครักษ์ผู้ใหญ่คนหนึ่ง เด็กคนหนึ่ง ฮ. จะมีไม่กี่ตัว และท่านจะใช้ ฮ. ต�ารวจ นอกนั้น 

จะใช้พวกข้าราชการของจังหวัด หน่วยแพทย์ของจังหวัด ของพื้นที่ 

ดู ๆ แล้วงานจะไปอยู่ตามต่างจังหวัดมากกว่าในกรุงเทพหรือเปล่า

 พอ ๆ กัน เชียงใหม่ ๒ เดือน ที่อื่น ๆ อีก ก็ทั้งหมดประมาณ ๖ เดือน  ตอน 

นั้นผมยังไม่ได้แต่งงาน จะไปไหนก็ไปได้ทั้งนั้น 

แล้วพอแต่งงานแล้ว มีปัญหาอะไรไหม ต้องออกต่างจังหวัดตลอดอย่างนี้

 ไม่ม ีพ่อแม่ผมอยูค่รบ พ่อตาแม่ยายอยูค่รบ เขากช่็วยดแูลแทนกนัได้ แต่ตอน 

ที่ผมมีลูกนี่ย้ายมาท�างานที่ อ.ส. แล้ว ก็ไม่ต้องตามเสด็จ

งานแบบไหนถือว่าถ่ายยาก

 ไม่มอีะไรยากหรอก เพราะเราถ่ายเป็นภาพข่าว เราไม่ต้องเมค ไม่ต้องจดัอะไร  

อะไรเกิดก็ท�าอย่างนั้น อย่างการจัดแสงก็แค่ดูว่ามุมนั้นมุมนี้สวยก็ถ่ายได้เลย ไม่ต้องไป 

เน้นหนักในเชิงศิลปะ เพียงแต่มันเป็นข่าว มันก็ต้องครบว่า ใครท�าอะไร ที่ไหน มีไตเติ้ล  

มี insert ไม่ใช่ถ่ายแต่เจ้านายอย่างเดียว มันก็ต้องมีภาพแทรก ให้รู้ว่าท่านไปตรงนี้ ไป 

ท�าอะไร

 มันจะมียากตรงท่ีว่า ตอนนี้สื่อมวลชนเยอะ มันต้องแย่งกันถ่าย แต่เขาไม ่

สามารถจะขวางเราได้ เรายืนหน้าเขาได้ แต่เขากับเรา มันเพื่อนร่วมอาชีพ เราก็ต้อง 

เกรงใจเขาบ้าง เราถ่าย ๆ  ไปให้เสร็จ พอได้ส่วนที่ต้องการแล้วก็หลบไปอย่าไปยืนขวาง 

เขา บางคนไม่ได้ถ่ายแต่ไปยืนขวางเขา ก็โดนหมั่นไส้เอา มันก็ไม่สมควร แล้วพวก 

นักข่าวสายวังนี่ก็คุ้นเคยกันทั้งนั้น เป็นรุ่นน้องบ้าง เพื่อนบ้าง
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ตอนที่คุณพูนศักดิ์ท�างานที่นี่ต้องล้างฟิล์มเองหรือเปล่า

 ไม่ต้องล้างแล้ว ที่ล้างเองนั่นเป็นฟิล์มขาวด�า สมัยช่อง ๔ บางขุนพรหม 

ช่วงที่ท�างานอยู่ที่นี่ มีเพื่อนร่วมรุ่นเช่นใครบ้างคะ

 คุณประสาทพร คุณทศพล คุณถาวร คุณพูลศักดิ์ คุณธงชัย และ คุณจ�านงค์ 

เฉลิมแดน เสียชีวิตแล้ว คุณตี๋ สุนันท์ นี่ไม่ค่อยได้ถ่าย แต่จะเป็นคนบรรยาย และถ่าย 

ภาพน่ิง จะไปเกบ็เบือ้งหลงัพวกโครงการอะไรต่าง ๆ  จะเป็นหวัหน้าชดุไป ส่วนใหญ่คณุ 

ตี๋จะไปท�าโครงการพระราชด�าริ ไปขอช่างภาพทีวีไป 

หมายถงึการถ่ายท�าความคบืหน้าของโครงการในพระราชด�าร ิเช่น พรโุต๊ะแดง ดอย

อ่างขาง ฯลฯ อย่างนี้หรือคะ

 ใช่ ถ่ายความคืบหน้า แต่ผมเสียดายว่า ได้แต่ความคืบหน้า แต่ไม่ได้เรื่องราว

ที่มันจบ คือโครงการต่าง ๆ จะยาวเป็น ๕ ปี ๑๐ ปี ๒๐ ปี เราถ่ายอะไรได้ก็เอาไว้ก่อน  

เช่น เราถ่ายตอนเริ่มต้น วางศิลาฤกษ์ และความเป็นมาที่ท�าโครงการพวกนี้ เหมือนกับ 

มีหัว มีตรงกลาง และตอนจบ แต่ผลพลอยได้จากโครงการพวกนี้ เราไม่มี และเราก็ไม่ 

ได้ท�าแบบถอยหลังไปดู คือตรงนี้ต้องเมค ว่าท�าไมถึงท�าโครงการนี้ ตรงนี้ คือมันไม่มี 

อารัมภบทน่ะ

 อย่างในหลวง ท่านทรงประทบัยนือยูบ่นเขา ประทบัยนือยู ่๓ - ๔ ชัว่โมง ตอน 

นัน้ยงัไม่มอีะไรเลยนะ เรากไ็ม่รูว่้าท่านทรงคิดอะไร แต่ท่านรูแ้ล้วว่าตรงนีต้้องสร้างเขือ่น  

เราก็จะมีภาพเฉพาะท่านประทับยืน ไม่มีอะไรเลย เราก็ต้องไปหาอะไรมาอารัมภบท  

ว่าที่ท่านยืนตรงนี้ ก่อนหน้านี้เป็นป่าเป็นเขา และท�าไมท่านมายืนตรงนี้ ต่อไปจะเป็น 

เขือ่นนะ แล้วกก็ลายเป็นภาพแนวเขือ่น มคีนงานก่อสร้าง แล้วจะได้ภาพอกีทตีอนตาม 

เสด็จฯ คือมันไม่ความต่อเนื่องของพัฒนาการ แล้วมันไกลมาก ต้องข้ึนเขา เข้าป่า 

อยู่ ๆ  นึกอยากจะไปเก็บภาพความคืบหน้าของโครงการ ก็เป็นไปไม่ได้ ใครจะให้ไป ไป 

ครั้งหนึ่ง ไปเอาภาพมาช็อตเดียว มันเป็นไปไม่ได้ 

 ใจผมอยากจะเมคขึ้นมาว่า ตอนนี้ชาวบ้านยากจน ไม่มีเขื่อนนะ พอมีเขื่อน 

แล้วก็มีน�้าไหล นี่ต้องเมค ว่า ตอนไม่มีน�้าชาวบ้านต้องไปขุดบ่อน�้า มันน่าจะท�าได้ถึง 

ขนาดนั้น 

 ปัญหาคือ เราคิดไปไกล แต่ท�าไม่ได้ อย่างที่ผมว่า ผมอยากจะท�าโครงการ 

พระราชด�าริให้มันจบเป็นเรื่อง ๆ อย่างที่ทีวีเขาท�า เป็นสั้น ๆ ก็ยังดี แล้วหนังพวกนี้จะ 

ไม่มีนะ แล้วประชาชนก็มายืมบ่อยด้วย ก็ไม่มีให้เขา 
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เป็นเพราะไม่ใช่นโยบายของหน่วยงานด้วยหรือเปล่าที่ไม่ได้เน้นการให้บริการ งาน 

ที่ท�าจึงเน้นการถ่ายเพื่อบันทึกการเสด็จฯ ที่ต่าง ๆ มากกว่า

 แต่ผมว่าประโยชน์มันน้อย อย่างสมัยก่อน ที่เราท�าเป็นเรื่องเป็นราว เป็นราย 

ปี คือวันประสูติ เมื่อก่อนเราท�า ตอนหลังเอกลักษณ์ เขาท�า เขาก็เลยตัดทางเรา แต่เขา 

ก็ต้องเอาข้อมูลต่าง ๆ จากเรา 

 เคยเห็นหนังที่คุณแก้วท�า ที่ตามเสด็จฯ ๑๐ กว่าประเทศหรือเปล่า อันนั้นท�า 

ทั้งหมด ตัดต่อลงเสียง ที่เป็นหนังชุด อย่างน้อยเราก็ได้ท�าเองเป็นเรื่องเป็นราว ตอนนี้ 

ก็ไม่มี ขาดตอน บุคลากรทางด้านท�าบทก็ไม่มี เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่มีแล้ว พอจะขอ 

งบฯ ท�าอะไรก็จะไม่มีให้ เพราะถือว่าไม่ได้ท�าเป็นเรื่องเป็นราว ก็ถ่ายเก็บ ถ่ายเก็บ มัน 

ก็ล้นห้องอย่างนี้ เพราะเราเก็บต้นฉบับจริงทั้งหมด แต่เก็บทั้งหมด ซึ่งบางทีมันไม่ได้ใช้ 

ประโยชน์อะไร มันไม่เป็นเรื่อง ถ้าตัดเก็บเฉพาะมาสเตอร์ อันไหนไม่ใช้ก็ทิ้งไป ภาพที่ 

ไม่เหมาะสมก็ทิ้งไป มันก็จะไม่มากขนาดนี้ ตอนนี้จะมารื้อดู ก็ไม่ไหว ถ้าจะมาลงซีดี ลง

เทป มันก็มากเกินไป ผมก็ยังคิดไม่ออกว่าจะท�าอย่างไร 



92  โครงการศึกษาเพ่ือการอนุรักษ์ภาพยนตร์ส่วนพระองค์

คุณพูลศักดิ์เข้ามาท�างานที่นี่ได้อย่างไร

 พอเรียนจบเซนต์จอห์น ก็เป็นทหาร ๒ ปี อยู่กองการภาพ ของกรมการทหาร 

สื่อสาร ก็ได้เรียนรู้เรื่องภาพยนตร์ อยู่ที่บางเขน

เลือกกองนี้เองหรือคะ

 อา คือ คุณศุภรณ์ มณีประสิทธิ์ ท�างานอยู่ที่นี่ แล้วร.อ.ปาล ก็แนะน�าว่าให้ไป 

ฝึกทีก่องน้ี คงจะมองเหน็แล้ว โดยเรากไ็ม่รูต้วั พอไปอยูก่ไ็ด้ความรูเ้รือ่งล้าง การจดัแสง  

สี เสียง การถ่ายการพิมพ์หนัง โพสิทีฟ เนกาทีฟ จบแล้วก็จะมุ่งไปเข้าช่อง ๕

ตอนเป็นทหารนี่ งานด้านภาพยนตร์คือต้องถ่ายท�าอะไรบ้างคะ

 เราต้องไปเป็นลกูมอืช่วยถ่ายข่าวของทหารส่วนใหญ่ ได้ล้างหนงั มหีนงัเข้ามา 

ให้กองการภาพล้างประจ�า สมัยก่อนเป็นหนังขาวด�าอย่างเดียว เนกาทีฟ โพสิทีฟ พิมพ์ 

ด้วย ยังเสียดายสูตรน�้ายาผสมที่ล้างฟิล์ม ไม่ได้จดเก็บไว้เลย นึกไม่ถึง สองปีออกมาก็ 

มุ่งเข็มไปช่อง ๕ 

 สมัยก่อนเงินเดือนทหารไม่เท่าไหร่ ไม่มีเหลือ แต่หัวหน้านี่ดีมากนะ เดือน ๆ  

หนึง่ จะให้พเิศษได้จากการรบัล้างภาพยนตร์ข้างนอก คนละ ๓๐๐ บาท ถอืว่ามากแล้ว 

นะสมัยนั้น หนังข้างนอกอย่างมวยเอกในรอบสัปดาห์ อย่างหนังของมิตร ชัยบัญชาที่ 

ตก ฮ. เขาก็จะมาพริ้นท์ แล้วก็ก๊อปปี้ ๆ ออกไป จะมีหนังเข้ามาล้าง มาท�า ก็จะได้จาก 

ตรงนี้ เป็นส่วนแบ่งจากหัวหน้า 

สมัภาษณ์ คุณพลูศักด์ิ มณปีระสทิธ์ิ
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ ฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา 
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 พอปลดออกมา อาเขาก็ถามว่าจะท�างานที่นี่ไหม ช่วงนั้นไม่มีงานอะไรก็ตอบ 

ตกลงมาท�า ประมาณกลางปี ๒๕๑๔ ก็ถือว่าดวงดี มีต�าแหน่งว่างได้บรรจุเลย เป็น 

พนักงานจัตวา สตาร์ทครั้งแรกก็ ๕๔๐ นะถ้าจ�าไม่ผิด ดีใจมากได้เงินเดือน ๕๔๐ บาท  

ให้แม่หมด เรากินข้าวหลวง เพราะที่นี่เปิดโรงเลี้ยง ๓ มื้อก็อยู่ได้ ท�ามาเรื่อย เข้ามานี่ 

เรากเ็ข้ามาศกึษาอะไรต่าง ๆ  เพราะถอืว่าเราไม่ได้จบสายตรง กเ็รยีนรูจ้ากคนเก่า ๆ  แต่ 

คนเก่า ๆ สายตรงช่วงนั้นไม่มีเลย มีคุณประสาทพรตามเข้ามา คุณทศพลตามเข้ามา  

คุณถาวรโอนย้ายเข้ามา พวกนี้สายตรง 

เริ่มต้นเข้ามาท�าอะไร

 ฉายไฟถวาย ฉายไฟให้ทวีข้ีางนอก ทีเ่ข้ามาท�าข่าวพระราชกจิบนต�าหนกั แล้ว 

ก็ดูแล บริการหาน�้า ของว่าง จนปัจจุบันก็คุมพวกนี้ด้วยคือดูแลนักข่าว ท�าอะไรให ้

เรียบร้อย แล้วก็จัดฉายไฟ บันทึกเสียงพระราชด�ารัสที่เวลามีคนเข้าเฝ้า ส่วนคนถอด 

เมื่อก่อนเรามีคนถอด แต่ตอนนี้เราส่งไปให้ที่ส�านักราชฯ เป็นคนท�า

คนถอดเทปสมัยก่อนคือคุณต้น หรือเปล่า

 ไม่ใช่ คุณต้นก็เป็นคนบันทึก คือเป็นหัวหน้า แต่ไม่ได้ถอด ต่อมาพอคนไม่พอ  

เราก็เข้าไปเสริม ก็เริ่มเข้าประจ�าสมเด็จพระเทพฯ ตอนแรกก็ถ่ายคละ ๆ กัน ทุกองค์ 

ใครเป็นคนจัดสรรคนถ่าย 

 คุณศุภรณ์ คุณอา ถือว่าเป็นหัวหน้า เป็นคนเซ็นหนังสือ ต่อจากคุณศุภรณ์คือ 

คุณต้น...แล้วเราก็มีออกต่างจังหวัด สมัยก่อนออกทุกพระองค์ของแต่ละภาค ไปหัวหิน  

เชียงใหม่ แล้วไปใต้ ไปอีสาน เริ่มแรก หัวหินกับเชียงใหม่นี่จะเป็นหลักเริ่มแรก แล้วก็ 

เริ่มมาสร้างพระต�าหนักที่นราธิวาส แล้วก็ที่ภูพาน ตอนนี้ก็จะวนเวียนออกตลอดยาว  

เริม่โครงการโน้น โครงการนี ้กถ่็าย บนัทกึเสยีง ฉายไฟ ช่วยกนัท�างานเป็นทมี ตอนหลงั 

มาประจ�า สมเด็จพระเทพฯ อยูพ่กัหนึง่กบัคณุทศพล ตอนหลงักเ็ปลีย่นมาประจ�าสมเดจ็ 

พระราชินี กับคุณทศพล นานมากแล้ว 

 แต่ว่าจะละมอื กย็งัมองหารุน่หลงัทีข่ึน้ไปท�างานล�าบาก ฝึกคนไม่ทนั คนน้อย  

ฝึกคุณบญุช่วยขึน้มาได้คนหนึง่ว่าจะเอาไปช่วย คณุประสาทพรกบ็อกขอให้ไปช่วยขบวน 

สมเด็จพระบรมฯ ก่อน แต่ตอนนี้เค้าก็ประจ�าสมเด็จพระเทพฯ ยังเหลืออีก ๒ คน ก็ 

มองแล้วว่ายังไปไม่ได้ 

อย่างไรที่เรียกว่ายังใช้ไม่ได้

 เวลาเราถ่าย แล้วเขาฉายไฟ กล็องกลบักนัซะให้เขาถ่ายแล้วเราฉายไฟ สงัเกต 

อากัปกริยาเขาเรียบร้อยเหมาะสมไหมต่อหน้าพระพักตร์ การเข้าการออกเป็นอย่างไร  
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การยืนดีไหม ถ้ายืนแล้วหันคุยกับคนนั้นคนนี้ ก็ต้องกระซิบ ๆ ไม่ต้องหันไปหันมา เรา 

อยู่ในเครื่องแบบต้องส�ารวม ถ้าคนนี้ยังไม่ได้ก็ยังไม่เอาขึ้นไป ถ้าลอง ๒ – ๓ ครั้งก็ยังใช้

ไม่ได้ก็ยังไม่เอา 

แสดงว่ากริยามาก่อนฝีมือ

 ฝีมอืไม่เป็นไร ยิง่ถ้าเป็นกล้องออโต้ จะบอกว่า คณุจดัภาพให้ดเีท่านัน้เอง หน้า 

กล้องไม่ต้องไปห่วง แสงไม่ต้องไปห่วง หาระยะชัดให้ได้อย่างเดียว ไม่เหมือนสมัยก่อน 

ที่เป็นแมนวล ถ้าเสียก็เสียเลย ถ้าดีก็ดีเลย ล�าบาก แต่เดียวนี้วิทยาการมันดีขึ้นเยอะ  

ง่ายเข้า

งานแบบไหนเป็นงานยาก

 ก็ไม่มีอะไรยาก ถ่ายง่าย งานสบาย 

ถ้าที่แคบ คนแยะ จะถ่ายยากไหมคะ

 ไม่ล�าบากนะ เรากด็วู่าถ้าด้านนีค้นเยอะเรากเ็ลีย่งไปอกีด้านหนึง่ ตอนแรกเรา 

รวมกลุม่กนัอยู ่แต่พอใกล้เวลาจะถงึกเ็ลีย่งไปอกีด้านหนึง่ทีไ่ม่มคีน เราดแูล้วว่ามมุนีจ้ะ 

ได้ภาพที่ดี แล้วเราก็ไปรวมกลุ่ม ถ้าช่วงนี้ท่านประทับอยู่นาน เราก็รอถ่ายตอนที่ช่าง 

ภาพอื่นเขาออกไปแล้ว เพราะเราเป็นช่างภาพส่วนพระองค์ เราก็ถ่ายได้ตามอิสระของ 

เรา ไม่ต้องรบี นอกจากส�าคญัหรอืด่วน ว่าท่านจะประกอบพธิใีนช่วงเวลานี ้เรากต้็องหา 

มุมให้ดี 

 เวลาท�างานเราต้องสังเกตว่า ไปที่ไหน ไปท�าอะไร ต้องดูหมายฯ ต้องไปดู 

สถานที่ล่วงหน้าว่าท่านมาตรงนี้จะท�าอะไร เราควรจะอยู่ตรงไหน แล้วไปตรงไหน เดิน 

ออกทางไหน 

 ถ้าไม่มีหมาย อย่างเสด็จฯ แปรพระราชฐาน แล้วเสด็จเยี่ยมราษฎรนี่ เราก็ 

ต้องถามว่าเดี๋ยวท่านจะไปทางไหนบ้าง พอรถพระที่นั่งจอด ท่านจะเดินทางไหน เยี่ยม 

ราษฎรแถวเดียว แล้วต้องไปส�านักสงฆ์ ประเคน แล้วออกมาจากส�านักสงฆ์ แล้วก็ทรง 

งาน ฯลฯ เรากดู็ กต้็องกะว่าท่านมาเยีย่มราษฎรนี ่ท่านจะถงึกีโ่มง แสงจะพอไหมส�าหรบั 

โกดักโครม ถ้าไม่พอควรจะเปลี่ยนเป็น ๗๒๔๐ อะไรอย่างนี้ คือต้องวางแผนในการ 

ท�างาน ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม 

 พอเสร็จจากที่หน่ึงแล้ว จะไปอีกที่หมายหนึ่ง เราก็ต้องหารถไปดูจนได้ว่า 

ที่หมายนี้ท่านจะท�าอะไร จะทอดพระเนตรอะไร เราต้องวางแผนให้ดี

ก็ต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการท�างานด้วยนะคะ

 ใช่ ๆ แต่ถึงจะท�าเป็นประจ�า เมื่อเข้าพื้นที่ต้องดูทุกครั้ง ใช้ความเคยชินไม่ได้  
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นอกจากงานพระราชพิธี อย่างเมื่อคืนที่มี state visit อันนี้จะ fix ตายว่าไฟต้องเสียบ 

ทางนี ้เดีย๋วจะมาทางนี…้ อนันีต้้องสงัเกต จดจ�า แต่เดก็ของเราไม่สงัเกตสิง่ต่าง ๆ  อย่าง 

ที่ผ่านมาผมบอกว่า ผมจะปล่อยละนะ ผมก็เดินดู ใครจะอยู่ตรงไหน อยู่ตรงนี้ ถ้าคุณ 

เสียบตรงนี้ แล้วคุณจะอยู่ตรงไหน คุณจะลากสายไปถึงไหม เข้าไปในห้องไม่ได้ก็ต้อง 

เปลี่ยนมาเสียบตรงนี้ เมื่อเสียบตรงนี้ คุณต้องถอยไปอยู่ทางโน้น เพราะเดี๋ยวท่านจะ 

เสด็จผ่านทางนี้ ก็ต้องดูให้เขาท�า ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร มันต้องดูว่าเอาใจใส่หรือเปล่า 

 เวลาออกต่างจังหวัดนี่ส�าคัญมาก จะต้องไปดูสถานที่ทุกแห่ง ถึงเป็นที่เก่าก็ 

จริง แต่สถานการณ์ไม่เหมือนเดิม มันเปลี่ยนหมด ต้องไปดู เขาท�าอะไร สร้างตึกเพิ่ม 

ขึ้นมา เพื่อให้ศิลปาชีพเข้าไปท�างานในตึกนี้ เราก็ต้องไปสังเกตว่า เวลานี้แสงพอไหม  

ต้องใช้ไฟหรอืเปล่า ผมไปกบัคณุทศพลนี ่ผมจะไปดกู่อนเลยว่า ตรงนีใ้ช้โกดกัโครม ตอน 

นี้ต้องใช้ ๗๒๔๐ เราต้องดูให้ช่างภาพเขาด้วย เพราะเราถือว่าช่างภาพเขาท�างานหนัก  

ต้องบอกเขาว่าต่อไปจะมีอะไร และจะต้องรีบข้ึนรถตอนไหน เพราะเราต้องออกหน้า 

ขบวนตลอด แต่ก็สนุกดี เจอฝน เจออะไร 

ตามเสด็จต่างจังหวัดตลอดทั้งปี แล้วครอบครัวเป็นอย่างไร 

 ก้าวเข้ามาแล้วกต้็องท�า ครัง้หนึง่ส่งภรรยาเข้าโรงพยาบาล คลอดลกู แล้วเยน็ 

นัน้กไ็ปนราธวิาสเลย ยงัไม่ได้เหน็หน้าลกูเลย ยงัไม่คลอด อกี ๒ วนัเขาโทรแจ้งว่าภรรยา 

ไม่สบายมาก ให้รีบกลับด่วน เราก็บอกไปไม่ได้ ระยะทางสมัยก่อน ปี ๒๕๑๘ ค่ารถ 

ค่ารา เราก็ตาย พอดีมีเครื่องบินกลับ ก็กลับเครื่องบิน มาดูภรรยาอยู่ ๕ วัน เห็นหน้า 

ลูกผ่านห้องกระจก พอภรรยาดีขึ้นแล้ว ก็กลับไปนราธิวาส มันหน้าที่นะ เข้าใจกันว่า 

เราท�างาน ก็ไม่มีปัญหาแรก ๆ ก็ไม่เข้าใจว่าท�าไมเราต้องไปตลอด ก็ต้องอธิบาย 

แสดงว่าเวลาออกต่างจังหวัดต้องไปเป็นคู่เผื่อฉุกเฉิน 

 คู่ครับ ถ่ายคนหนึ่ง ฉายไฟคนหนึ่ง อย่างพอผมกลับมาดูภรรยา อีกคนต้องท�า 

หมดทุกอย่าง ทั้งฉาย ทั้งถ่าย ไม่เหมือนสมัยนี้ที่คุณประสาทพรเขามาท�าเกลียวติดไฟ 

กับกล้อง ถ้าผมคนเดียวก็ใช้ไฟพาดบ่า จัดไฟเสร็จก็ประคองกล้องมือหนึ่ง ฉายไฟมือ 

หนึง่ พอถ่ายเสรจ็จะไขลานกเ็อาไฟพาดบ่าต่อ แล้วกต้็องจบัไฟมอืหนึง่ ถ่ายมอืหนึง่ คอื 

ต้องช่วยตัวเอง

 ส่วนพวกทีวี เราจะอาศัยเขาไม่ได้ เพราะเขาใช้แสงน้อย เราใช้แสงมาก ต้อง 

มีไฟ แล้วก็ต้องดูว่างานนี้มีพระราชด�ารัสไหม ก็ต้องเตรียมเทปไปอัดด้วย

 อย่างเวลาสมเด็จพระบรมฯ ตามเสด็จฯ สมเด็จพระราชินี เวลาท่านเข้าทรง

งาน จะต้องถวายไฟเพิม่ให้ท่านทอดพระเนตรชาร์ททีเ่ขาถวายค�าอธบิาย ท่านจะไม่เหน็  

จะต้องใช้ไฟของเรา 
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ไฟมันแรงมากนะคะ 

 แรงมากครับ ๔๐๐ วัตต์ ๓๖ โวลด์ เวลาไฟอยู่ห่าง ท่านจะทรงเรียกเลย ไฟ  

ฉายอย่าให้เข้าพระเนตร ให้ฉายไปที่ชาร์ท พอไฟหาย ท่านจะชายพระเนตรแล้ว  

องครักษ์เขาจะรู้ จะดันเราเข้าไปฉาย 

ช่วยเล่าเรื่องคุณศุภรณ์ให้ฟังหน่อยซิคะ เข้ามาท�าได้อย่างไร

 ไม่ทราบว่าเข้ามาเมือ่ไหร่ อย่างไร แต่แกเข้ามาถ่ายรุน่คณุแก้ว รุน่แรก กม็คีณุ 

สุนันท์ คุณสดสุข คุณพชร คุณสมบัติ คุณสนิท คุณมานิตย์ เข้ามารุ่นไล่ ๆ กัน คุณ 

ธีรนันท์น่ีมาทีหลัง คุณสงวนอีกคน ได้ข่าวว่าเสียชีวิตไปแล้ว ฝีมือดีมากเลย เคยได ้

รางวัล เขาถ่ายภาพประกวด จบเทคนิคกรุงเทพมา รุ่นคุณสุนันท์

ตอนคุณพูลศักดิ์เข้ามาท�า พ.ศ. ๒๕๑๔ ใครเป็นคนดูแลส่วนภาพยนตร์

 ถ้าจ�าไม่ผิด คุณขวัญรักษาการแทนคุณแก้ว ท่ีตามเสด็จทูลกระหม่อมหญิง 

ใหญ่ไปเรียนทีอ่เมรกิา คณุขวญัรกัษาการ พอคณุแก้วกลบัมากม็านัง่ทีภ่าพยนตร์อยูพ่กั 

หนึ่ง แล้วก็ไปคุมกองคลัง 

คุณแก้วกลับมาแล้วยังถ่ายอยู่ด้วยหรือเปล่า 

 ไม่ได้ถ่ายแล้ว มาคุมเฉย ๆ ตอนผมเข้ามาท�างาน ปี ๒๕๑๔ นี่ เป็นคุณขวัญที่ 

เซ็นผ่านให้เข้าท�างาน เป็นผู้บังคับบัญชา คุณแก้วไม่อยู่ กลับมาก็ไปกินต�าแหน่งที่กอง 

คลัง แล้วคุณขวัญก็ดูแลตั้งแต่บัดนั้น แล้วคุณใหม่ก็เป็นผู้อ�านวยการกอง ส่วนคุณขวัญ 

ก็เป็นผู้ควบคุมอีกที

ตามเสด็จแต่ละที่ มีความยากล�าบากต่างกันอย่างไร

 เหนือก็ล�าบากไปอีกแบบ ต้องขึ้นเขาลงห้วย ใช้ก�าลังเดินเยอะ ใต้นี่ต้องผจญ

กับฝน ๑๐ วันเปียกเสีย ๗ วัน

สภาพอากาศมีผลต่อการถ่ายและการดูแลกล้องบ้างไหม

 ต่างครับ ถ้าเป็นกล้องต้องหยุด เพราะมันจะช็อตได้ เพราะฝน ส่วนความชื้น 

นี่จะท�าให้เลนส์แย่ เป็นฝ้า ถ้าเอากล้องแคนนอนไปตามเสด็จภาคใต้ต้องหาทาง คือถุง 

พลาสติก เอามือสอด เจาะรูเฉพาะเลนส์ออกมาถ่าย ถ้าเป็นเลนส์ซูมก็ต้องเจาะให้โผล่ 

มาเฉพาะเลนส์ อย่าให้น�้าลงถ่านอย่างเดียว เดี๋ยวมันช็อต
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สัมภาษณ์ คุณมานติย์ รอดบญุ
วนัท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ทีบ้่านพกัในบรเิวณแลบ็อรยิภาพ ถ.อรณุอมัรนิทร์ 

กรุงเทพฯ 

จุดเริ่มต้นการเข้าไปเป็นช่างภาพยนตร์ส่วนพระองค์ 

 เริ่มตั้งแต่สมัยคุณพ่อ (คุณสังเวียร รอดบุญ) คือสมัยนั้นในหลวงท่านทรงมี 

พระราชโอรส พระราชธิดาเล็ก ๆ แล้ว ก็ทรงเปิดโรงเรียนจิตรลดา เวลามีงานโรงเรียน  

มีเล่นละคร ร้องเพลง ฯลฯ ในหลวงทรงมีพระราชประสงค์ให้ถ่ายเป็นภาพยนตร์เสียง  

ซึ่งเวลานั้นยังไม่ค่อยมีใครท�า พอดีคุณพ่อผมสั่งซ้ือกล้องถ่ายหนังเสียงเข้ามา กล้อง  

AURICON ๑๖ มม. แบบซิงเกิลซิสเต็ม คือถ่ายอัดเสียงในตัว คุณพ่อผมเคยท�าหนังไทย 

เรื่อง “รอยไถ” แล้วก็ “กาหลง” พ่อผมถ่ายเอง ล้างเอง หนังขาว-ด�า ก็พอได้สตางค์  

คณุพ่อผมกส็ัง่กล้องเข้ามา จะท�าหนงัเสยีง เวลานัน้วงมนัแคบ กเ็ป็นทีรู่ก้นั แรกเริม่เลย  

จอมพลสฤษดิ์ก็ให้ไปถ่ายข่าวแถลงการณ์ เวลาจะตัดสินประหารชีวิตใคร เป็นหนังข่าว 

ออกทีวีก่อน …ที่พูดว่า “ข้าพเจ้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว” นั่น พ่อผมเป็นคนถ่ายทั้ง 

นั้น เข้าไปตั้งกล้องถ่ายกันจะไปวิ่งถ่ายไม่ได้ กล้องหนักมาก แล้วยังพ่วงแอมพริฟาย 

เข้าไปอีก ผมก็เป็นซาวด์แมน พ่อสอนให้ ตอนนั้นผมยังเป็นนักเรียนอยู่เลย ทีนี้ก็เป็นที่ 

รู้ไปถึงพระเนตรพระกรรณ ในหลวงทรงโปรดให้พ่อผมเข้าไปถ่ายหนังเสียง พระ- 

ราชโอรส พระราชธิดาของท่านเวลามีงานโรงเรียน เล่นละคร เป็นหนังมีสีมีเสียง ต้อง 

เริ่มกันใหม่ ต้องเทสต์กันวุ่นวายแล้วส่งไปล้างเมืองนอก

ตอนนั้นภาพยนตร์ส่วนพระองค์มีหรือยัง

 มีแล้ว แต่มีคุณแก้วคนเดียวก็วิ่งตามพระองค์ตลอด

ที่คุณพ่อคุณมานิตย์เข้าไปท�า ถ้ามีโรงเรียนจิตรลดาแล้วน่าจะหลังจากปี ๒๔๙๘ 

 ครับ ก็ไปอยู่หลายเที่ยว ได้ถ่ายทุกพระองค์น่ะ พูดง่าย ๆ ท่านทรงเห็น ก็มี 

รับสั่งกับพ่อผมว่าถ้าลูกโตแล้วให้เข้ามาท�างานกับฉัน ผมก็ยังเรียนไม่จบนะ ผมเรียน 

วิชาช่างภาพที่เทคนิคกรุงเทพ พอจบก็เลยได้เป็นคนแรกที่เข้าไปท�างาน แล้วตอนหลัง 

ก็มีเด็กเทคนิคเข้าไปอยู่แยะ

เข้าไปแบบเป็นข้าราชการ หรือไปเป็นช่างภาพยนตร์เฉพาะกิจเลย 

 ก็ฝากตัวนะ เพราะผมได้อนุปริญญา ไม่ได้ชั้นตรี เข้าไปอยู่ท่านก็ทรงสงสารก็ 

ให้เงนิท้ายพระทีน่ัง่ ต�าแหน่งจตัวาโท สงักดัโยธา เพราะต�าแหน่งในวงัไม่ม ีเลยไปสงักดั 

โยธา ส�านักพระราชวัง เราได้ ๔๕๐ ท่านก็ให้อีก ๓๕๐ เพราะชั้นตรีตอนนั้นได้ ๗๕๐  

เพื่อให้ได้เท่าต�าแหน่งชั้นตรี แล้วก็ท�าอยู่ ๒ - ๓ ปี แล้วเขาก็เลื่อนให้
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หน้าที่หลักของการเป็นช่างภาพยนตร์ส่วนพระองค์

 ก็ เวลามีคนเข้าเฝ้า …คือผมเข้าไป มันไม่มีใครท�า คุณแก้วท่านคนเดียว ถ่าย 

โกดักโครม อย่างอื่นท่านไม่ท�า ผมไปก็ไปถ่ายออกทีวี เพราะสมัยก่อน ทีวีต้องมาขอเรา  

ผมก็ถ่ายส�าหรับพระราชทานออกทีวี ตอนนั้นมีสองช่อง ช่อง ๔ กับช่อง ๗ (ช่อง๕  

ปัจจุบัน) ผมถ่ายแล้วก็ล้างเอง ต้องพิมพ์ก๊อปปี้เองด้วย เป็นขาว-ด�า ตอนนั้นก็มีเครื่อง 

ล้างพร้อมหมด

ท�าไมทีวีเขาไม่ไปถ่ายเอง

 ตอนหลงัถงึให้ทวีเีข้าไปถ่าย ช่วงแรก ๆ  ยงัไม่ม ีต้องออกมาจากพระราชส�านกั  

เพราะเรามีหมายก�าหนดการ อย่างคุณอาณัติ บุนนาค ก็ท�างานอยู่ด้วยกันแต่แกเป็น 

หวัหน้าฝ่ายภาพนิง่ คนกต้็องมาขอภาพจากแก ตอนหลงักเ็ลยทรงรบัสัง่ให้แจกเลย แล้ว 

ต่อมาก็โปรดฯ ให้ทีวีเข้ามาถ่ายได้เอง ผมท�าอยู่สัก ๓ ปี ทีวีทุกช่องก็เข้ามาถ่าย คือเมื่อ 

ก่อนเราต้องท�าแจก แล้วกต้็องพมิพ์สครปิต์ให้ด้วย ส่วนมากคอืมคีนเข้าเฝ้า กต้็องเขยีน 

ค�าบรรยายเอง แต่มันก็นิดหน่อย เพราะมีหมายอยู่แล้ว ก็เขียนตามหมาย พอถึงเวลาก็

ดูว่าใครเข้าเฝ้า

งานของคุณมานิตย์นี่คือ ถ่ายทั้งในวัง และตามเสด็จฯ นอกวังด้วย

 ครับ คือข้างในนี่ใครถ่ายไม่ได้อยู่แล้ว เราต้องถ่ายเอง แต่ข้างนอกนี่ใครถ่าย 

ก็ได้ แต่เราก็ต้องถ่ายเก็บไว้ด้วย เมื่อกลับมาก็ต้องล้าง ตัดต่อ (เฉพาะฟิล์มขาวด�า) ส่วน 

ฟิล์มสีนี่ส่งล้างเมืองนอกหมด แล้วก็ท�าสคริปต์ พิมพ์ฟิล์มอีก ๑ ชุดให้ช่อง ๗ ส่วนฟิล์ม 

ต้นฉบับให้ช่อง ๔ เป็นฟิล์มรีเวอร์ซัล ไม่ใช่เนกาทีฟ ก็ให้คนละช่องเลย เสร็จแล้วเขาก็ 

จะส่งคืนมา แต่เราก็ไม่ค่อยได้เก็บ เพราะว่าพระราชกรณียกิจช่วงนั้น จะเป็นลักษณะ 

คนเข้าเฝ้า ไม่ค่อยมีอะไรมาก

แสดงว่าไม่ได้เข้มงวดเรื่องการส่งฟิล์มคืน

 ไม่เข้มงวด คืนเท่าไหร่ก็เท่านั้น เป็นฟิล์มพระราชทาน

สมัยนั้น นอกจากนายแก้วขวัญ คุณมานิตย์ แล้วมีช่างภาพร่วมรุ่นอื่น ๆ อีกไหม

 ก็มีคุณพชร คุณพชรจะเข้า ๆ ออก ๆ เป็นข้าราชบริพารเก่า คนนอกไม่ค่อย 

มี คนเก่าก็จะช้า ๆ มีผมเข้าไปก็ไฟแรงอยู่คนเดียว จบมาใหม่ ๆ ก็อยากจะท�านู่นท�านี่  

จัดอะไรต่ออะไร แล้วก็เหนื่อยเองน่ะ หาเรื่อง …

ส�านักงานก็ยังอยู่ที่เดิมใช่ไหม

 ใช่ตรงนั้นหล่ะ แล้วก็เพิ่งมาท�าที่เก็บ มีแอร์ มีเครื่องกันชื้น เมื่อก่อนไม่มี ตอน
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ผมอยู่ก็จะพยายามให้มี แต่มันไม่มีงบ เพราะโดยมากจะเป็นเงินส่วนพระองค์ของ 

ในหลวง 

สมัยนั้นคงยังไม่ได้เป็นฝ่ายอย่างสมัยนี้

 เป็นส่วนครับ ภาพนิ่งก็อีกส่วนหนึ่ง ก็ขึ้นกับกองมหาดเล็กหมด

คุณมานิตย์ท�างานอยู่นานแค่ไหน

 ๕ ปี

ที่ลาออกมาเพราะอะไร

 ทีอ่อกมากไ็ม่ได้กราบบงัคมทลูลาท่านล่ะนะ เพราะถ้าท่านถามกท็ลูท่านไม่ได้ 

แน่ ถ้าท่านถามว่าเราออกมาท�าไม เสร็จเลย และเพราะตอนนั้นคุณพ่อก็แก่แล้ว แล้วก็ 

ก�าลังจะย้ายจากสี่กั๊กมาที่นี่ด้วย แล้วตอนนั้นจังหวะมันดี คือตอนที่อยู่สี่กั๊ก คุณ 

สรรพสิริอาศัยอยู่ชั้นบน เป็นส�านักงานภาพยนตร์โฆษณา ผมก็มองเล็งไว้แล้วว่าท�า 

โฆษณามนัน่าจะได้สตางค์ แล้วพอคณุสรรพสริจิะย้ายไปอยูเ่ทเวศน์ ผมกล็าออกมา พอ 

ออกมาผมก็เคว้งคว้างนิดหน่อย แต่พอมาจับจุดมาท�าโฆษณานี่ ก็บูมมาก ได้ท�างาน 

เยอะมาก เรียกว่า ๙๕ % ของหนังโฆษณาทางทีวีนี่ผมถ่ายอยู่คนเดียว 

 ผมถ่ายให้เชลล์ ให้ดีทแฮล์ม ให้แฟ้บ บรีส ทุกยี่ห้อ ฝรั่งก�ากับผมได้ อย่างคุณ 

รัตน์ (เปสตันยี) ท่านเป็นผู้ใหญ่ ใครจะไปกล้า ผมมันเด็ก พวกฝรั่งเข้ามาเขาก็ใช้ได้ เรา 

ไม่มีการขัดขืน จะเอาเงินอย่างเดียว แล้วเราเร็ว ข้อได้เปรียบคือเราเร็ว ถ่ายเช้า เย็นได้ 

เลย แล้วล้างเอง พิมพ์เองหมดทุกอย่าง ตัดต่อคืนนั้น สู้ เพราะออกมาแล้วมันจะอาย 

เขา ใคร ๆ เขาก็ด่า อยู่ในวังดี ๆ ออกมาท�าไม

ตอนนั้นถ่ายเป็น ๑๖ มม. หมด

 ๑๖ มม. หมด ฟิล์มส่วนพระองค์ก็เป็น ๑๖ มม. ทั้งนั้น มี ๓๕ มม. เป็นของ 

ยซูสิ ทีถ่่ายเรือ่งมโนราห์ นัน่ผมกถ่็าย แต่ผมถ่าย ๑๖ มม. กบันายแก้วขวญัสองคน ยซูสิ 

เอา ๓๕ มม. มาช่วย 

 บลัเล่ต์เรือ่งนีใ้นหลวงท่านกท็รงก�ากบัเองเลย ท่านเสดจ็ฯ ไปทกุคนืทีซ้่อม เป็น 

เพลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่าน และคนเล่นก็เป็นชั้นพระราชวงศ์ทั้งนั้น เล่นที ่

สวนอัมพร แต่ผมไม่ได้อยู่วันโชว์จริง ถ่ายเฉพาะตอนซ้อม มีการบันทึกเสียงด้วย ก็ถ่าย 

สองกล้อง ซื้อเสียง AURICON แบบของคุณพ่อน่ะ เอาอย่างใหญ่เลย ๔๐๐ ฟุต ตอน 

หลงันีผ่มกถ่็ายถวาย เพราะว่าพระองค์ท่านโปรดให้ถ่ายเวลามพีระราชด�ารสัตอนปีใหม่ 

ออกทางทีวี
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หนังสมัยก่อน ๆ ก็เสียไปเยอะ จากที่สอบถามจากคนที่ดูแลอยู่ในปัจจุบัน

 เพราะไม่มีใครรู้เรื่อง คือหนังนี่กลัวอย่างเดียวคือความชื้น ความร้อนอะไรไม่ 

เกี่ยว ถ้าชื้นนี่เสร็จแน่ ร่อนเลย แล้วก็เน่า เหม็นด้วย และหนังของเรา ถ้าหากเป็นหนัง 

ที่ส่งล้างเมืองนอกจะดีกว่า สียังอยู่ เพราะล้างเต็มที่ ของเรานี่บางทีมันล้างลวก ๆ จะ 

เอาเร็ว

คุณมานิตย์เข้าไปท�าพ.ศ. อะไร

 ในหลวงพระราชทานน�้าสังข์ แต่งงานผม พ.ศ. ๒๕๐๖ หลังจากผมท�างานมา

ได้ ๒ ปี 

พ.ศ. ๒๕๐๔ …อยู่ ๕ ปีก็ถึง ๒๕๐๙..ตอนที่เข้าไปท�านี่คือเปลี่ยนมือกับคุณพ่อ หรือ 

เข้าไปท�าด้วยกัน

 ผมจบมา ก็มาบวชปีหนึ่ง แล้วพ่อก็บอก เข้าไปไหม นายแก้วขวัญเขาอยาก 

ได้แก ผมก็เอ้า ลองดู คุณพ่อผมไม่ได้ท�าประจ�า คุณพ่อผมท�าร้านอยู่ที่ถนนตรีเพชร ต่อ 

มาไฟไหม้ ในหลวงท่านทรงทราบ จึงพระราชทานเงินมาให้ ๒๐,๐๐๐ บาท 

 ท่านโปรดพ่อมาก พ่อเป็นคนไทยน่ะ ซื่อ ๆ ขยันท�างาน หลาย ๆ เหตุผลนะ  

พูดพะย่ะค่ะ อะไรไม่เป็น ก็ครับไปเรื่อย คือเชยน่ะ

แล้วคุณพ่อเข้าไปท�างานถวาย….โดยผ่าน….

 ก็ไปกับผมนะ คือผมก็เป็นคนท�าเสียง พ่อก็เป็นคนถ่าย ต้องไปตั้งขาตั้ง กล้อง 

ออริคอนมันหนัก ยกถ่ายไม่ได้ 

อ้อ เพราะว่ามีกล้องบันทึกเสียง

 ใช่ บนัทกึเสยีงนีเ่ลยได้เข้าไป เพราะว่ายงัไม่มใีครท�า ก่อนนีค้ณุพ่อเป็นลกูน้อง 

ห้าง The new far-eastern radio ตรงสามยอด เป็นห้างขายวิทยุ เครื่องเสียง เครื่อง 

ฉายหนัง พ่อเป็นช่างซ่อมสร้างอะไรได้หมด ต่อมาห้างนี้ท�าหนัง “องคุลีมาน” ต้องไป 

ถ่ายทีอ่นิเดยี พ่อกไ็ปด้วย กเ็กดิแผนกล้างหนงัขึน้มา เลยมแีผนกภาพยนตร์ กท็�าสกัพกั  

แล้วพ่อก็เลยออกมาท�าเอง มาตั้งร้านรับล้างหนัง ร้านถ่ายรูป ตอนนั้นก็ยังมีคู่แข่งนะ  

อย่างร้านของคุณฟื้น อยู่แถวโรงหนังเอ็มไพร์ 

แล้วชื่ออริยภาพนี่มาอย่างไร

 พระวัดสามปลื้มท่านตั้งให้ ไม้ที่แกะเป็นชื่อป้ายผมยังเก็บมา…ก็เสียดายนะ  

คุณพ่อเป็นคนสู้ เชย แล้วสู้ ท�าทุกอย่างที่จะให้เกิดรายได้
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กลับไปที่ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ช่วงที่คุณมานิตย์ท�างานอยู่ได้ตามเสด็จไปต่าง

ประเทศบ้างหรือเปล่า

 ก็ทุกประเทศเลยในช่วงแรก ๆ แต่ตอนหลังก็แบ่งให้คนอื่นไปบ้าง 

ในหลวงท่านทรงถ่ายเองด้วยใช่ไหม

 ท่านถ่ายเองด้วย แต่ตอนผมนี่ก็น้อยแล้วนะ ท่านจะไปถ่ายภาพนิ่งเสียเป็น

ส่วนมาก

เรื่องถ่ายภาพยนตร์นี่ ท่านเคยมีพระราชกระแสรับสั่งอะไรกับคุณมานิตย์บ้างไหม

 ท่านทรงมีพระราชอารมณ์ขันเยอะ วันหนึ่งผมก�าลังจะถ่ายงานมีผู้เข้าเฝ้าฯ  

พอท่านเสด็จฯ ลงมา ท่านทรงชี้ที่ผม ตรัสว่า นี่ วันนี้ต้องถ่ายให้ over ไปอีก step หนึ่ง 

นะ เราก็สงสัย เอ๊ะ คราวที่แล้วเราถ่ายไปก็ดูดีนี่ ท�าไมท่านตรัสอย่างนี้ พอเข้าไปเห็น 

คนมาเข้าเฝ้า ปรากฏว่าด�าปี๋ มาจากแอฟริกา

 ผมอยู่มา ๕ ปี ได้มีโอกาสรับพระราชกระแสรับสั่งจากท่านสัก ๓ ครั้งเท่านั้น 

เอง ไม่รู้จะกราบบังคมทูลเรื่องอะไร โดยมากจะโดนดุว่าเป็นช่างภาพเยอรมัน ทีแรกก็ 

ไม่เข้าใจ นึกว่าทรงตรัสชม เพราะช่างภาพเยอรมันจะต้องเก่ง ตอนหลังมารู้ว่าไม่ใช่ มี 

คนเล่าให้ฟังว่า ตอนที่ท่านเสด็จเยอรมัน ท่านจะเข้าบรรทมอยู่แล้ว ช่างภาพเยอรมัน 

ยังปีนกระไดขึ้นไปถ่ายท่านอยู่เลย

 เรานี่มันไฟแรงน่ะ คือสมเด็จย่าท่านโปรดฯ ให้ตามเสด็จเข้าไปในป่ากับท่าน 

ด้วย ผมก็วิ่งดักหน้าดักหลัง คือธรรมดา “ตามเสด็จ” คือ “ตามเสด็จ” เราไปดูก็ไม่ค่อย 

แฮปปี้ เห็นรถตามหลังกันเป็นขบวน เราอยากจะถ่ายรถวิ่งเข้ามามั่ง เวลาท่านไปทรง 

ยิงปืนที่กาชาด ผมก็ไปยืนดัก ท่านชายพระเนตรแล้วเราก็ไม่รู้เรื่อง นี่หาเรื่องตาย 

(หัวเราะ)

 สมเดจ็ย่าท่านกลิง้ลงมาจากเขา เรากถ่็าย แหมคดิว่ามนัสวยมาก ท่านกช็ีห้น้า  

แล้วตรัสว่า ช่างภาพเยอรมัน เรานึกว่าท่านชม ก็ไปถามคุณแก้ว คุณแก้วบอกว่า มัน 

ไม่มมีารยาท ท่านว่า ท่านว่าเจบ็ แล้วยงัต้องให้เราไปคดิอกี แหมฟังครัง้แรกภมูใิจเหลอื 

เกิน

 สมเด็จย่าท่านเก่งนะ ปีนเขา ในหลวงท่านก็แข็งแรง ผมตามเสด็จฯ นี่หอบ 

แฮ่ก แล้วก็โดนท่านด่าด้วยสายพระเนตรหลายที ผมเดินตามไม่ทัน มันเหนื่อย เรายัง 

หนุ่มนะ มีกินเหล้ากันบ้าง แบกกล้องด้วย

 สมัยก่อนท่านเสด็จประพาสเยอะ ไปเชียงใหม่… ผมแต่งงานวันที่ ๒๖ กรกฎา  

แต่งเสร็จก็ขึ้นเชียงใหม่เลย ก็ไปอยู่เชียงใหม่ ๓ เดือน ภูพิงค์ยังสร้างไม่เสร็จ ก�าลังสร้าง  

เสด็จฯ หัวหิน วังไกลกังวลครั้งหนึ่ง ๓ เดือน ต้องตามเสด็จตลอด 

 วนัหนึง่เกดิไฟไหม้ทีส่วนมะล ิผมเคยตามเสดจ็ใกล้ชดิทีส่ดุ ท่านเสดจ็ฯ มากบั 
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องครักษ์ แล้วเรยีกผมให้ขึน้รถพระทีน่ัง่ไปเลย นัง่ทีพ่ืน้รถ ท่านจะให้ถ่ายภาพยนตร์ เรา 

กเ็อากล้องไป แต่กไ็ม่มโีอกาสได้ถ่าย มมุมนัไม่ได้ จะถ่ายอย่างไร ท่านกป็ระทบัอยู ่ท่าน 

ทรงขับเองด้วย เป็นตอนกลางวัน ท่านเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรเป็นการส่วนพระองค์  

แต่วิง่ไปรอบเดยีวคนกเ็หน็แล้ว กเ็ลยไม่ได้ถ่าย ไม่รูจ้ะถ่ายอย่างไร คอืถ่ายในรถมนักม็ดื  

แล้วเรานั่งอยู่กับพื้น

เกี่ยวกับการท�างาน ในหลวงท่านทรงเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษ

 เรือ่งประหยดันีแ่น่นนอนอยูแ่ล้ว ท่านประหยดัจรงิ ๆ  ไม่ค่อยมอีะไร ส่วนมาก 

ก็ใช้สายพระเนตรเอานะ ท่านไม่ตรัสเลย

 ผมเคยได้บทเรยีนเรือ่งถ่ายคนเข้าเฝ้าเป็นคณะ เรากอ็ยากเอาใจคนมาเข้าเฝ้าฯ  

เขาอยากจะออกทีวี เราก็ถ่ายให้เห็นเกือบทุกคน พอออกทีวีมันก็โดดกันใหญ่ เห็นคน 

นี้ปุ๊บ ตัดมาคนนี้ปั๊บ มันก็ปุบปับปุบปับ จริง ๆ มันแค่ถ่ายเป็นเหตุการณ์รวม ๆ คนอื่น

ไม่ต้องไปถ่ายหรอก ถ่ายคนแรกเท่านั้นก็พอ แต่มันรู้จักกันทั้งนั้น ส่วนมากมาก็อยาก 

ให้ถ่าย ไอ้เราก็เสีย ก็รู้เหมือนกัน ก็โดนต�าหนิ แค่ดูสายพระเนตรท่านก็รู้แล้ว ไม่ต้อง 

ให้ท่านออกพระโอษฐ์

ท่านเคยเสด็จเข้าไปทอดพระเนตรที่แผนกหรือไม่

 เมื่อก่อนท่านเคยเสด็จฯ มา แต่นานมากแล้วนะ ท่านลงมาแบบไพรเวท ลง 

มารับสั่งอะไรนายแก้วขวัญสักอย่าง เจ้าฟ้าชายฯ จะเสด็จฯ ลงมาบ่อย ชอบเล่นกับคุณ 

เป็ด เปรมินทร์ ส่วนเวลาตัดต่อ ท่านคงรับสั่งผ่านคุณแก้วมาอีกที ไม่เคยมาก�ากับดูแล  

แต่ตอนถ่ายมโนราห์ท่านทรงก�ากับเอง

หนังที่ถ่าย ท่านได้ทอดพระเนตรไหม

 ทอดพระเนตรครับ จะจัดฉายถวายท่ีโรงเรียนจิตรลดา ทุกวันพุธมีหนังฝรั่ง 

ฉาย ท่านทอดพระเนตรกับข้าราชบริพารตอนเย็น ๆ  หลังจากทรงแบดมินตันแล้ว ส่วน 

หนังไทยที่เข้าไปฉายก็ยกเครื่องไปตั้งข้างล่าง ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ก็เอาเครื่องไป 

ตั้งข้างล่าง ภาพยนตร์ส่วนพระองค์นี่ทอดพระเนตรเป็นบางเรื่อง นายแก้วขวัญเป็นคน 

จัดถวาย หรือท่านจะรับสั่งเอง อันนี้ผมไม่รู้ 

หนังชุดที่ออกฉายให้ประชาชนทั่วประเทศดู นี่ท่านทอดพระเนตรก่อนหรือเปล่า

 คิดว่าคงจะทอดพระเนตรก่อน 

คุณมานิตย์ต้องไปบรรยาย ตามหนังไปตามจังหวัดต่าง ๆ ด้วยหร่อเปล่า

 ไป แต่เราดีกว่าหนังขายยานะ เราจะโก้หน่อย เพราะผู้ว่าฯ มาต้อนรับ ผมก็
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ไปกับคุณพชร และคุณอะไร นานมากแล้ว ผมจ�าชื่อไม่ได้ 

ตอนนั้น ระบบเลขรหัสบุคคลเกิดขึ้นหรือยัง 

 ไม่มี นี่มาท�าทีหลัง มีคุณต้น (คุณต้น คงเจริญ) ตอนหลังแกก็เหนื่อย จนลา 

ออกไป คุณต้นนี่ตอนอยู่ยังเป็นจัตวาตรี แล้วแกก็ไต่ขึ้นมา แกอยู่สารบรรณมาตลอด  

แล้วแกก็ใช้ง่าย ใคร ๆ ก็ใช้ พอหลุดจากคุณแก้วคุณขวัญใช้ แล้วแกก็อาจจะไม่แฮปปี้  

ยิ่งท�ายิ่งโดนด่า คนท�างานมากก็ผิดมาก คนที่ไม่ท�าอะไร สบาย

คุณขวัญแก้วนี่จะคุมภาพนิ่งใช่ไหม

 เดี๋ยวนี้ท่านคุมหมดแล้ว เมื่อก่อนคุณขวัญอยู่สถานีวิทยุ อ.ส. ตอนผมอยู่ คุณ 

อาณัติ เขาเป็นหัวหน้าภาพนิ่ง 

สมัยก่อนอุปกรณ์ที่เสีย ท�าอย่างไร ส่งซ่อม หรือสามารถซ่อมกันได้เอง….

 ตัวไหนเสียก็เก็บ ผมเองก็อยากจะซ่อม แต่ว่ากลัวมีปัญหา เพราะว่าต้องซื้อ 

อะไหล่ ตอนหลังชักกลัว พอโดนหลาย ๆ เรื่องเข้าก็ไม่ค่อยสบายใจ ผมก็เลยทิ้ง ก่อน 

จะลาออกนี่ไม่เต็มที่แล้ว แต่เมื่อออกมาแล้ว ผมก็ซ่อมถวายท่านเยอะนะ และล้างฟิล์ม 

ถวายท่านด้วย คือพ่อปวารณาตัวไว้แล้วว่าจะล้างถวาย ก็ท�าต่อเนื่องมา ๒๐ กว่าปี ทีนี้ 

ตอนทีอ่อกมานีง่านหนงัโฆษณามนัมาก และเร่งด่วน ผมล้างเนกาทฟี โพสทิฟี เป็นหลกั  

รีเวอร์ซัลนี่นาน ๆ ล้างที มันก็ไม่ค่อยดี สีมันจะเหลืองนิดหน่อย

การท�างานของช่างภาพยนตร์มีต�าแหน่ง และพัฒนาการเลื่อนขั้นกันอย่างไร

 ไม่มีต�าแหน่ง ต้องท�าทุกอย่าง เข้าไปก็ท�าทุกอย่าง กวาด เข้าไปคนแรกก็ต้อง 

กวาดพื้นก่อน แล้วล้างหนัง ผมหนักสุด ถ่ายเสร็จ ต้องลงมาล้างหนัง แล้วก็ต้องพิมพ์ 

อีก แล้วก็ล้างอีก 

เครื่องล้างเป็นอย่างไร

 เครื่องล้าง continue เล็ก ๆ reversal ยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบ เครื่องตัด 

ต่อสมัยผมยังใช้มือหมุนอยู่เลย

หนังที่ในหลวงทรงถ่ายด้วยพระองค์เองจะมารวมอยู่ในหนังชุดที่ฉายไหม

 ไม่มารวม ส่วนมากจะเป็นตอนอยูท่ี่พระท่ีนัง่อมัพรอย่างเดยีว ตอนอยูท่ี่นีแ่ทบ 

ไม่ได้ถ่ายแล้ว ส่วนที่ทรงถ่ายก็จะเป็นของท่านล้วน ๆ ไม่มาปนกับเราถ่าย ท่านทรงใช้ 

กล้อง เค ๑๐๐ เพราะมันเบา
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น่าจะมารวมนะคะ เพราะเห็นในสคริปต์หนังชุด จะมีวงเล็บไว้ว่า ทรงถ่าย

 ถ้าอย่างนั้น ใช่ ท่านเสด็จฯ ภาคเหนือ ภาคใต้นี่ท่านก็ทรงถ่าย 

เคยเห็นภาพในวารสาร ท่านก�าลังตัดต่อฟิล์มภาพยนตร์ ๘ มม. อยู่ น่าจะเป็นสมัย 

ก่อนหน้ามีภาพยนตร์ส่วนพระองค์

 ต้องดูก่อน ถ้าเก่าแก่ คงเป็นพระที่นั่งอัมพรล่ะมั้ง เพราะตอนนั้นคงยังไม่ค่อย 

มีพระราชกรณียกิจอะไรมาก หลัง ๆ นี่ท่านทรงงานเยอะ ขนาดเคยทรงแบดมินตันยัง 

ทรงเลิก เมื่อก่อนท่านทรงมีเวลาว่าง เดี๋ยวนี้เกือบจะไม่มี

นอกจากที่ในหลวงท่านทรงก�ากับเรื่องมโนราห์ แล้วมีการแสดงเรื่องอื่น ๆ ที่ท�าอีก

ไหม

 ไม่มี ก็มีเรื่องนั้นที่ท่านลงมาดูแลใกล้ชิด ผมก็โดนต�าหนิแยะเลย เพิ่งเข้าไป 

ใหม่ ๆ เราเป็นคนฉายสปอตไลท์ ผมก็ไปเล่นสี เล่นอะไร ท่านก็มีพระสุรเสียงดังขึ้นมา 

เลย แต่ไม่รู้ว่าท่านตรัสว่าอะไร

คุณมานิตย์มีโอกาสถ่ายพระเจ้าลูกเธอทั้งหลายท่ีโรงเรียน หรือเวลาท่ีทรงเล่นอยู่ท่ี

วังบ้างไหม

 ผมถ่ายกม็ ีคณุแก้วถ่ายกม็ ีส่วนมากถ้าใกล้ชดิขนาดนัน้ กเ็ป็นคณุแก้วมากกว่า  

เราเป็นลูกน้อง ถ้าท่านจะรับสั่งอะไรก็ผ่านคุณแก้วอีกที

โดยสรุป คือมีงานถ่ายทุกวัน

 เกือบทุกวัน เสาร์ อาทิตย์ หากเสด็จฯ ออกข้างนอกก็ต้องเก็บหมด สมัยนี้ยิ่ง 

เหนื่อย เพราะมีหลายองค์ สมัยนั้นก็มีแค่ท่าน 

ปัจจุบันคุณมานิตย์ยังติดต่อกับทางฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์บ้างหรือไม่

 ตั้งแต่คุณต้นออกไปก็แทบจะไม่ได้ติดต่อ เพราะว่าเมื่อก่อน ต้นเขายังเป็นคน 

ที่ยังเคารพนับถือกันนะ พูดง่าย ๆ ยังเอาของมาให้ซ่อม ผมก็ซ่อมให้ เป็นการท�าถวาย 

ท่านตลอด กล้องโบเล็กซ์นี่ผมซ่อมทุกตัว เคยมีใครถวายกล้อง ซี พี มา ๓ - ๔ ตัว ผม 

ก็ซ่อมถวาย แต่หลังจากคุณต้นออกไปแล้วผมก็ไม่รู้จักใครเพราะมันหมดรุ่นผม ตอนนี้ 

เป็นเด็กใหม่

ตอนนี้คนเก่า ๆ ก็มีคุณตี๋ สุนันท์ และคุณแดง ศิรพรรณ 

 แดงนั่นเขาเป็นเด็กคุณแก้วเก่า เป็นเด็กในบ้าน แล้วก็มาช่วย ก็ดี แดงก็ดี ตี๋ก็ 

ตลก แล้วเขาก็อยู่ได้นาน ตอนผมอยู่มีคนเก่ง ๆ  หลายคน มีอยู่คน นั่นพิมพ์ดีดเก่ง ออก
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ไปขบัแทก็ซี ่แล้วกป็ระกตินัน่ มอเตอร์ไซค์ล้ม หวัไปถกูไอ้ทีเ่ขาก�าลงัก่อสร้าง กเ็ลยตาย 

คนนี้คุณแก้วรัก

 ผมเข้าไปอยู่แค่ ๕ ปี แต่เป็น ๕ ปีที่เหมือนอยู่มา ๑๐ ปี เป็นช่วงงานหนัก เป็น 

งานบกุเบกิเริม่ต้น ผลงานภาพยนตร์กค่็อย ๆ  เพิม่มากข้ึน คณุแก้วไปเอามาจากพระท่ีนัง่ 

อมัพร แต่เดมิหนงัทีท่่านทรงถ่ายเองจะอยูท่ีส่วนอมัพร หนงัทีเ่ราถ่ายอยูท่ีส่วนจติรลดา  

ก็ยกมารวมกันที่สวนจิตร สั่งซื้อรีล ซื้อกระป๋องมาแพ็คเก็บ เริ่มจัดให้เป็นหมวดหมู่

อยากทราบที่มาของตราของหน่วยงาน ภาพยนตร์ส่วนพระองค์

 ผมเป็นคนท�า ที่มีตรา ภ.ป.ร. แล้วมีแสงอยู่ข้างหลัง แต่ก่อนมีช่างศิลป์อยู่คน  

ให้แกเขียน แต่ไม่ดี ใช้ไม่ได้ ผมก็ให้ข้างนอกเขียน ให้เขียนถวาย แกก็เขียนให้ฟรีนะ  

เป็นเพื่อนกัน เขียนลงเซลล์ อยากจะเอางานดี ก็ออกมาท�าข้างนอก ก็เหมือนหักหน้า 

คนข้างใน แต่ว่าไม่ให้เขารู้นะ เราก็เอานู่นนี่ไปให้เขาเขยีน แต่ส่วนที่ส�าคัญเราไปให้ข้าง 

นอกเขียน ตัวนั้นเขาอุตส่าห์ไปซื้อ letter set มานะ เพราะเขียนเองแล้วมันไม่สวย ใช้ 

เงินส่วนตัวนะ สมัยนั้นแพง แล้วไม่ค่อยมีสีขาว เราเขียนสีขาว แล้วลงเงา สวย ท�าแบบ

หนังฝรั่ง

 ไตเติ้ลของหนังชุดเก่า ๆ จะมี ผมต้องถ่ายมาปะทุกอันเลย หนังข่าวไม่มี

ต้องขอพระบรมราชานุญาตว่าจะท�าก่อนหรือเปล่า

 ไม่ขอละ ท�าเองเลย เพราะเราก็รู้ว่าโลโก้เป็นอย่างไร สมัยนั้นมันต้องมีอะไร 

สกัหน่อย ไม่มใีคร เรากท็�าของเราเอง คนในวงัเขาไม่ได้ออกมาข้างนอกเลยกไ็ม่รูว่้าข้าง 

นอกเขาไปกันถึงไหนแล้ว มีเราคนเดียวเป็นคนข้างนอกเข้าไป ก็ต้องไปไฟท์หน่อย

ตอนที่ท�างานนี่ เช้าไป เย็นกลับ หรือพักข้างใน

 เช้าไป เย็นกลับ เขามีเวรครับ แต่ผมไม่ค่อยได้อยู่ นอกจากไปต่างจังหวัด แต่ 

ถ้ามีงานก็ต้องอยู่ดึกหน่อย จนเสร็จ ก็แย่นะ งานหนัก เงินน้อย

หน้าที่ของช่างภาพ เวลาไปต่างจังหวัด มีอะไรเพิ่มเติมบ้าง

 อยูต่่างจงัหวดักต้็องตามเสดจ็ตลอด ถ้าไปกนัเองกส็บายเหมอืนพกัผ่อน อย่าง 

ไปหวัหนินี ่เหมอืนไปพกัผ่อน เพราะมนัไม่มหีมาย แต่เรากไ็ปไหนไม่ได้ เพราะต้องระวงั  

เผื่อท่านจะเสด็จส่วนพระองค์ เราก็ต้องตาม คอยดู เพราะตอนนั้นท่านก็ว่างมาก เดี๋ยว 

ท่านก็เสด็จฯ ไปพัฒนาอะไร เราก็ต้องตาม … นอกหมายยิ่งล�าบากใหญ่ เพราะมีหมาย 

เรายังรู้ มีอะไร เวลาไหน วันไหน แต่หลัง ๆ  นี่หมายยาวเหยียด แล้วส่วนพระองค์เยอะ  

ไปภูพิงค์นี่ โดนต�าหนิเลย ..ฝนตก เราก็มองว่าไม่มีงานแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตกอีก ก็คิดถึง 

แฟนเลยขอตดิเครือ่งบนิกลบัมา วนัรุง่ขึน้ท่านทรงตามแล้ว เอาช่างภาพไปด้วย มานติย์
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น่ะ พวกนั้นมาเล่าให้ฟัง เรามาอยู่กรุงเทพแล้ว มีปัญหาเยอะ ตอนหลังเราก็เลยต้อง  

stand by ตลอด เพราะอันนี้ไม่แน่ ไม่มีหมายยิ่งแย่ เดี๋ยวท่านก็จะเสด็จฯ ไปเยี่ยมแม้ว 

ที่ดอยปุย พัฒนาให้เลิกปลูกฝิ่น ตอนนั้นก�าลังรณรงค์ โอ้ย เหนื่อย วิ่งขึ้นเขา

 ตอนนัน้จะไปทางเหนอืเยอะ ใต้ผมไม่เคยไปเลย เพราะตอนนัน้ยงัไม่มตี�าหนกั  

มีภูพิงค์ที่เดียว ภูพานก็ยังไม่มี ไกลกังวลมีแล้ว ไกลกังวลท่านก็เสด็จฯ ไปท�าโครงการ 

เขาเต่า ท�าอ่างเกบ็น�า้ ท่านทรงมพีระราชด�ารใิห้สร้างหนงั เกีย่วกบัการนี ้เป็นแบบหนงั 

สารคดี ท�านองว่าจากหยดน�้าเล็ก ๆ มารวมกันเป็นล�าธาร ผมก็เกิดความคิดอยากจะ 

เอาเพลงสุนทราภรณ์ มาท�าเป็นเพลงประกอบ ท่านมีพระราชด�าริกับคุณแก้วนะ ผมก็ 

อยู่นี่ คุณแก้วบอกให้ลองดู ท�าเพื่อให้ประชาชนเห็นถึงโครงการที่ในหลวงท่านท�า แต่ 

ผมท�าไม่ส�าเร็จ เพราะเราขึ้นไปถ่าย มีกล้องอันเดียว ลูกน้องก็ไม่มี ท�าอยู่คนเดียว เรา 

ไม่แฮปปี้กับงาน เราก็ไม่ส่ง ถ่ายไป ๒ ตอน ดูแล้วก็ไม่ค่อยแฮปปี้ ท�าแล้วเท่ากับขายตัว 

เราเอง

ท่านไม่ทรงถามถึงหรือ

 อันนี้ไม่รู้นะ ไม่ได้มาถามผม

มีงานไหนที่ภูมิใจ จ�าได้แม่น 

 มีตอนตามเสด็จฯ ไปญี่ปุ่น พระองค์ทรงชมว่าถ่ายดี เพราะมันท�าเงิน พอฉาย 

ให้คนดูแล้วมันได้เงินเยอะ พระองค์ก็ทรงชม ท�านองว่ามีผู้ช่วยดี ผู้ช่วยก็มีผมกับคุณ 

แก้ว ก็แค่นั้น … ๕ ปี ผมมีโอกาสได้รับพระราชกระแสรับสั่งของท่าน ๓ ครั้งเท่านั้น  

และส่วนมากจะโดนต�าหนิ
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สัมภาษณ์ คุณสมบตั ิฤทธิเกดิ
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ ฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา  

คุณสมบัติ เข้ามาท�างานที่นี่ตั้งแต่ปีไหนคะ

 ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๐ โอนมาจากกรมทหารสื่อสาร อยู่สถานีโทรทัศน์กองทัพ

บก ช่อง ๕ สมัยก่อนเป็นช่อง ๗ สนามเป้า

แล้วมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร

 ท่านเลขา นายแก้วขวัญ ตอนนั้นลุงปาล เข้ามาก่อน ลุงปาลอยู่กรมทหาร 

สือ่สาร แล้วมาอยูท่ีน่ี ่สมยัก่อนทีน่ีต้่องถ่ายข่าวพระราชกรณยีกจิส่งโทรทศัน์ สมยัก่อน 

ทีวีมี ๒ ช่อง แล้วคนทางนี้ไม่พอ ต้องตามเสด็จบ้างอะไรบ้าง รับสมัครแล้ว ก็ยังไม่พอ  

เพราะงานเยอะ งานสมัยก่อนไม่ใช่ท�าหน้าที่เดียว ท�าหลายอย่าง 

 ปี ๒๕๑๐ โอนมาช่วยราชการก่อน แล้วค่อยโอนเป็นทางการ ปี ๒๕๑๑

แล้วอยู่ที่นี่กี่ปี

 กี่ปีจ�าไม่ได้ หลายปีเหมือนกัน สัก ๕ ปี แล้วก็หนีไป ช่อง ๓ เปิด หนีไปเลย 

ก็มีความผิด ต้องเขียนใบลากิจกันอุตลุต คือเราจะลาออก กลัวนายไม่ยอม เลยไป 

เงียบ ๆ ก็มีความผิดสิ ต้องมาเขียนใบลา  ไปอยู่ช่อง ๓ พักหนึ่ง ก็สนุกดี  ไปอยู่ช่อง ๓  

ก็ตามเสด็จถ่ายข่าวเพื่อออกทีวี พอเราไปแล้ว ตอนหลังทีวีมันมากขึ้น ท่านเลขาก็บอก 

ว่า เอาอย่างนี้ ให้ทีวี เข้ามาถ่าย โดยความควบคุมของคุณสุนันท์ คุณศิรพรรณ ให้ดูแล 

พวกนักข่าวทีวี มีงานอะไรก็แจ้งให้เขาทราบ แล้วสนิทก็หนีไป ไม่ใช่ไปคนเดียว หนีไป  

๒ คนเลย แล้วมีผู้หญิงอีกคนไปด้วย ไปพร้อมกัน ๓ คน

มีผู้หญิงอยู่ในแผนกนี้ด้วยหรือคะ

 เป็นเจ้าหน้าที่สารบรรณ ท�าหนังสือ โน้ตเพลง สมัยก่อน ไม่ได้ท�าหน้าที่อย่าง 

เดียว ยิ่งงานส่วนพระองค์ คือของพระองค์ทั้งหมด อย่างขอพระราชทานอะไรมา  

ภาพยนตร์ก็ต้องท�าทั้งนั้น พระจิตรลดา รู้จักไหม สมัยก่อนท�าทั้งนั้น

คุณสมบัติ ถ่ายอย่างเดียว หรือท�าอย่างอื่นด้วย

 ตัดต่อด้วย ถ่ายแล้วส่งไปล้างข้างนอก แล้วเราตัดต่อ คนอื่นตัดของเราไม่ได้  

ไม่รู้เรื่อง ล�าดับไม่ถูกแต่ตัดต่อไม่ใช่ท�าให้เป็นเรื่องเป็นราวนะ แต่มาชน ๆ ของเราก็ชน 

ไป เก็บเข้าม้วนไว้
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กว่าหนังที่ส่งไปล้างจะกลับมาตั้งเป็นเดือน ไม่ลืมหรือคะ

 ไม่ลืม เพราะมีเอกสาร ท�าบัญชีเอาไว้ คุณต้นท�า 

ตามองค์ไหนเป็นพิเศษไหมคะ

 จะคละ ๆ กัน แต่ของผมจะตามองค์สมเด็จย่ามากที่สุด พอผมออกก็เป็นคุณ 

ศริพรรณตาม ตอนแรกคณุขวญัถ่ายเอง พอตอนหลงัผมถ่าย พอผมหนไีป คณุศริพรรณ

ก็ตาม

ท�าไมถึงหนีไปล่ะคะ

 เด็กหนุ่ม อยากมีประสบการณ์ยอะ ๆ อยากไปอยู่ทีวี 

งานที่ประทับใจล่ะคะ

 หัวหิน กุยบุรี มีรูปผมลงในหนังสือเล่มใหญ่เลย ท่ีวังหลวงท�า คืออย่างนี้ ท่ี 

กุยบุรีนี่ เจ้านายเสด็จฯ ขึ้นไปในดงคอมมิวนิสต์ แต่พอในหลวงขึ้นไป ไม่มีคอมมิวนิสต์  

คอมมิวนิสต์มาเฝ้าเลย ไม่ท�าอะไร ฝุ่นฟุ้งเลย เพราะเราเป็นช่างภาพนี่ เราต้องน�าหน้า 

ไป พระเจ้าอยู่หัวถ่ายรูปให้ ถ่ายรูปที่เราก�าลังถือกล้องอยู่ รูปนี้ลงหนังสือ ประทับใจ 

อันนี้ 

 ที่ประทับใจที่สุดคือผมเกเร อยู่หัวหินหลายวัน คิดถึงกรุงเทพ โดดตามรถท่ี 

เขาจะเข้ากรุงเทพกลับมา เช้ามาถึงที่นี่ พอสายหน่อยวิทยุเขาเรียกมาว่า ๑๕.๐๐ น.  

วันน้ีจะเสด็จที่กุยบุรี ตายแล้วเราอยู่นี่ เที่ยงแล้วจะไปอย่างไรทัน ๑๕.๐๐ น. ผมก็ 

แต่งตัวจากนี่เลย คว้ากล้องไปอันหนึ่ง

ทันไหมคะ 

 ทัน ผมเข้ากุยบุรีเลย รถเมล์มันแวะเพชรบุรีนาน เราบอก บขส. เพชรบุรีไม่ 

แวะได้ไหม ไปนัง่อยูข้่างคนขบั เขากย็อม เขากถ็ามว่าใครจะลงในตวัเมอืงบ้าง พอดไีม่มี 

ใครลง เขาเลยไปให้เรา พอเลยเพชรบุรีไปหน่อย เราก็ลง แล้วก็มีรถทางอ�าเภอเข้าไป 

ในกุยบุรี แล้วก็ต่อรถจี๊ปทหารเข้าไป ฝุ่นฟุ้งเลย เส้นยาแดงผ่าแปด  นายเขาเตรียมจะ 

เล่นงานเรา พอเขาเห็นหน้าเรา เขาก็ว่า เฮ้ยมาไงวะ รอดตัวไป นั่นประทับใจและ 

ตื่นเต้นมาก

ได้ตามเสด็จภาคต่าง ๆ ไหมคะ

 ได้ตามภาคอีสานกับภาคใต้ ภาคเหนือไม่ได้ตาม
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แต่ละภาคเป็นอย่างไร 

 อีสานก็กันดาร ฝุ่นฟุ้ง ใต้ก็ฝุ่น ทุกภาคฝุ่นหมด แล้วร้อน แต่ภาคใต้ถนนดีกว่า 

ภาคอีสาน สมัยโน้นในหลวง ไปเยี่ยมราษฎร ไปทุกจุด ใช้รถยนต์พระที่นั่ง เป็นขบวน 

ไป

ในหลวง ทรงไปท�าโครงการอะไรในแต่ละภาค

 ตอนที่ผมอยู่ ไปเยี่ยมราษฎรอย่างเดียว ยังไม่ได้ท�าโครงการ ระยะนั้นท่าน 

เสด็จฯ ต่างประเทศด้วย เราก็ท�าหนัง ฉายตามโรงศาลาเฉลิมกรุง สุนันท์บรรยาย ส่วน 

ผมเป็นฝ่ายโฆษณา นั่งรถเบนซ์ตู้ ติดเครื่องขยายเสียง แล้วบรรยายทั่วกรุงเทพ เป็น 

เสียงผมโฆษณา พูดไปเรื่อย วันนี้ กี่โมง…. ก็พูดธรรมดาว่า มีเวลาว่างให้แวะไปชม เอา 

เทปไปด้วย เปิดสลับ เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ มีบทบรรยายหนังนิด ๆ หน่อย ๆ อัด 

เทปแล้วเอามาเปิด 

คุณแก้วเคยพูดถึงรถของอับดุลราฮิม

 ใช่ ๆ เขาก็ไปทางหนึ่ง เราก็ไปทางหนึ่ง เราคันเดียวไม่ไหวหรอก แต่ของเขา 

รู้สึกจะได้ผลกว่าเรา

เส้นทางวิ่งไปทางไหน

 รอบ ๆ ทั่วไปเลย แล้วแต่เราอยากจะไปที่ไหน ก็ไปกับคนขับ เสร็จเมื่อไหร่ก็

กลับ แล้วก็ไปจอดตามสถานที่ เพราะโอกาสของเราดีกว่า รถเรามีตราภาพยนตร์ส่วน

พระองค์ ไปไหนคนก็สนใจ 

การวิ่งนี่ ต้องเวลาไหนถึงเวลาไหน หรือแล้วแต่เรา

 เราออกแต่เช้าเลย อาศัยชอบเที่ยว ไปไหนก็ไป 

เราต้องโฆษณาล่วงหน้าขนาดไหน

 โฆษณาประจ�าวันเลย เราเข้าโรงแล้ว เราก็โฆษณาไปเรื่อย

แล้วก่อนเข้าโรงล่ะคะ

 นั่นอับดุลราฮิมท�า พอเข้าโรงแล้ว ระหว่างที่ฉายอยู่ เราก็ไป

หนังจะเข้าฉายประมาณกี่วันคะ

 จ�าไม่ได้ แล้วแต่นะ ต่อได้ ยืดได้ รู้สึกชุดหลังจะยืด อ�านาจอยู่ที่คุณแก้ว ว่า 

เห็นว่าเหมาะสมจะให้ฉายนานกี่วัน
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ช่วงที่ฉายหนังต้องเข้าไปช่วยอย่างอื่นด้วยหรือเปล่า

 ก็แบ่งหน้าที่กันไป เราท�าโฆษณาก็หมดหน้าที่เราแล้ว 

คุณสมบัติได้โฆษณาหนังชุดกี่ชุด

 ชุดเดียว ชุดสุดท้าย 

ออกต่างจังหวัดด้วยหรือเปล่า

 ต่างจังหวัดไม่ได้ไป อยู่แต่ในกรุงเทพอย่างเดียว คนจะออกต่างจังหวัดนี่ต้อง 

ร่างกายแข็งแรงนะ แล้วต้องกินนอนกับทหาร ไปทุกจุดที่มีคอมมิวนิสต์อยู่ ไปหมด เขา 

เสี่ยงภัยมาก ผมไม่ได้ไป ผมก็ตามเสด็จในนี้ แล้วตามเสด็จฯ ต่างจังหวัดบ้าง ระยะนั้น 

รู้สึกในหลวงเสด็จฯ ต่างประเทศเสียส่วนใหญ่นะ ระยะหลังโครงการส่วนพระองค์เพิ่ม 

มากขึ้น  ผมก็หนีไปแล้ว แต่ก็ยังตามเสด็จเหมือนเดิม ถ่ายข่าวพระราชกรณียกิจ 

ที่คุณสมบัติมาอยู่ที่นี่รู้จักกับคุณแก้วอย่างเดียว

 รู้จักคุณแก้วนั่นแหละ แต่ก่อนที่จะรู้จัก พี่ชายผมเขามาท�าบัลเลต์มโนราห์ที่ 

สวนอัมพร มาท�าฉาก พี่ชายผมอยู่ช่อง ๔ เป็นหัวหน้าฝ่ายศิลปกรรม ก็เลยมาท�าฉาก 

ถวายก็เลยสนิทกับคุณแก้ว อีกชุดหนึ่งก็มีดนตรีในสวนจิตร เล่นท้ังคืนวงละ ๓ เพลง  

เล่นทั้งคืน เป็นงานชุมนุมดนตรีอะไรก็ไม่ทราบ เล่นตั้งแต่ค�่าไปจนสว่าง ตอนนั้นผมอยู่ 

ข้างนอกเข้ามาถ่าย แล้วผมอยู่ได้ทั้งคืน แล้วก็เริ่มมาคลุกคลี คุณแก้วก็บอกให้มาช่วย  

โอนมา ก็มาอยู่นี่ ๔ - ๕ ปี ประมาณนั้น

ช่วงนั้นต้องออกถ่ายทุกวันไหม

 ไม่ทุกวันฮะ สมัยก่อนเสด็จแค่ ๒ - ๓ พระองค์ ในหลวง, สมเด็จพระราชินี,  

สมเด็จย่า พระเจ้าลูกเธอยังเล็ก ๆ กันอยู่ งานก็ไม่มาก แต่พระราชกิจท่านมาก ก็ใคร 

จะไปงานไหนก็ขึ้นกระดานกันไว้
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สัมภาษณ์ คุณดวงดาว อุนหะสวุรรณ์
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ณ ฝ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

อยากทราบขั้นตอนการท�างานในแผนกว่าเริ่มจากตรงไหน

  เริ่มตั้งแต่เมื่อมีหมายพระราชกิจ เจ้านายแต่ละพระองค์ จะมีหมายพระราช- 

กรณียกิจที่ถูกก�าหนดออกมา ไม่ว่าจะรับเชิญไปในงานต่าง ๆ หรือแขกเข้าเฝ้า รวมทั้ง 

รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรืองานที่เป็นประจ�าปีอยู่แล้ว งานพวกนี้จะถูกออกมาเป็น 

หมายพระราชกิจ เจ้าหน้าที่ของเราก็จะดูวัน เวลาที่ระบุไว้ คือเจ้าหน้าที่แต่ละท่านจะ 

ถกูแบ่งให้ตามเสด็จเจ้านายแต่ละพระองค์ ซึง่จะต้องเป็นหลกั เป็นประจ�าว่าใครจะตาม 

เสด็จเจ้านายพระองค์ไหน เพราะมทีัง้กรณทีีต่ามเสดจ็ในกรงุเทพ และแปรพระราชฐาน 

ต่างจังหวัด

มีใครเป็นคนก�าหนดว่าจะให้เจ้าหน้าที่คนไหนตามเสด็จพระองค์ไหน

 ไม่มีใครเลือก เพราะเราปฏิบัติกันมานานแล้ว คนที่อาวุโสมากกว่ามักจะถูก 

เลือกไปตามเสด็จฯ เจ้านายองค์ท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีออกงานในแต่ละวัน และทีมจะต้อง 

ประกอบด้วยคนถ่ายและคนฉายไฟ ในการท�างานก็จะแบ่งไปเลยว่า คนนี้ไปกับคนนี้  

สมมติ ธงชัย ไปกับคมสันต์ คือรู้กันเองโดยอัตโนมัติ ถ้าทีมหนึ่งไปต่างจังหวัด จะต้องมี 

ทีมที่เหลือ stand by อยู่กรุงเทพฯ เพราะนอกจากงานพวกนี้แล้วเรายังมีงานเร่งด่วน 

ซึ่งต้องพระประสงค์
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อย่างนี้ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ให้ครบตามจ�านวนเจ้านาย

 เราดตูามความส�าคญั งานส่วนทีส่�าคญัทีส่ดุจะเกบ็เป็นหนงั แต่ทีเ่หลอืจะเป็น 

วิดีโอ และวิดีโอก็จะมีข่าวในพระราชส�านักตามอยู่ เราจะตามได้ งานนอกสถานที่มัก 

จะมีข่าวตาม นอกเหนือจากงานที่คิดว่าเป็นหลักและส�าคัญและเราจะต้องเก็บไว้ เรา 

จะถ่ายเป็นหนัง จะถ่ายเป็นหนังทุกเรื่อง เจ้านายทุกพระองค์คงไม่ได้ และเจ้าหน้าท่ี 

ของเราต้องล�าดับด้วยว่างานไหนส�าคัญมาก ส�าคัญน้อย นอกจากประสบการณ์ในการ 

ท�างานแล้ว ยังต้องใช้วิจารณญาณในการท�างาน และที่เคยปฏิบัติกันมา ส่วนมากเรา 

จะใช้วธิน้ีี เช่นงานพระราชพธินีีเ่ราจะต้องเกบ็เป็นหนงั บางอนัใช้แค่วดิโีอ หรอืบางครัง้ 

ข่าวพระราชส�านักที่ตามเสด็จเขาก็ส่งวิดีโอพวกนี้กลับมาให้เราเก็บไว้ แต่ในส่วนที่เป็น 

หนัง เราก็ถ่าย และก็มาด�าเนินการในขั้นตอนนี้ 

 ถ้าจะถามว่าใครจะตามเสดจ็พระองค์ไหนน่าจะสอบถามจากเจ้าหน้าทีท่ีต่าม 

เสด็จอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ได้รายละเอียดว่า ท�าไมเขาถึงตามเจ้านายพระองค์นี้ ตามมากี่ 

ปีแล้ว แต่โดยทั่วไปเจ้านายพระองค์ไหน ใครจะตาม จะต้องใช้คนที่ทรงคุ้นเคย เช่น  

คณุประสาทพรตามสมเดจ็พระบรมฯ คอืทรงคุน้เคย ถ้าแปลกหน้าไปท่านจะว่า มาจาก 

ไหน คุณบุญช่วยจะตามสมเด็จพระเทพฯ พี่แดง ศิรพรรณ ตามสมเด็จย่า ก็เหมือนกับ 

หน่วยอื่น ๆ ถ้าเคยไปกับทีมไหนก็จะไปทีมนั้น เหมือนเดิม นอกเหนือจากป่วยหรือมี 

ความจ�าเป็นไปไม่ได้จริง ๆ ก็จะมีการสลับ 

ตอนนี้เรามีช่างภาพทั้งหมดกี่คน

 ตอนนี้มีช่างภาพ ๗ - ๘ คน ถ้าถามว่าพอไหม คิดว่า พอ แต่ว่าเหนื่อย เพราะ 

งานเจ้านายจะมีตามเป็นประจ�าอยู่แล้ว ก็ท�างานกันเต็มที่

หลังจากทีมี่หมายพระราชกิจออกมาแล้วว่าใครจะไปไหน ในการเบกิกล้อง เบกิฟิล์ม 

นี่ท�าอย่างไร

 แต่ละคนจะมีอุปกรณ์ที่ดูแลอยู่ แต่รายละเอียดนี่จะมีทั้งกล้องที่เป็นของส่วน 

พระองค์และส่วนที่เป็นงบประมาณ ต้องถามรายละเอียดจากช่างภาพ เพราะไม่ทราบ 

ว่าเขาใช้กันมาอย่างไร และกล้องนี่ใครใช้ก็ต้องคนนั้นดูแล ถ้าเปลี่ยนมือก็จะไม่ค่อย 

สะดวก ต้องคุยกับช่างภาพดู 

 เมื่อได้หมายพระราชกิจแล้ว เขาต้องรู้ว่าจะไปทางไหน ตามเสด็จกี่วัน เขาจะ 

ต้องประมาณการใช้ฟิล์ม และมีการเบิกฟิล์มเอาไปถ่าย ส่วนมากจะเบิกเผื่อ เพราะไม่ 

อยากให้มันขาด นอกจากฉุกละหุกจริง ๆ ก็จะมีการเบิกและน�าฝากกันไป แต่โดยปกติ  

จากประสบการณ์ในการท�างานจะรู้ว่าเขาจะต้องใช้ฟิล์มเท่านี้ ในระยะเท่านี้ 
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ฟิล์มที่ใช้ตอนนี้มีกี่ประเภท

 ตอนนีม้ ี๒ ประเภทคอื โกดกัโครม ๒๕ เป็น เดย์ไลท์ แล้วกม็อีกีตวัหนึง่ ๗๒๔๐ 

ซึ่งฟิล์ม ๒ ตัวนี้เมื่อใช้แล้วการส่งล้างจะต่างกัน ๗๒๔๐ เราส่งล้างในนี้ โกดักเราจะส่ง 

ล้างเมืองนอก อันนี้เป็นขั้นตอนของการล้าง

 หลังจากถ่ายแล้วจะมีการบันทึกที่หน้ากล่องฟิล์ม เพื่อที่จะส่งกลับมา เพื่อส่ง 

ล้างที่สวิตซ์ ซึ่งต้องส่งผ่านหน่วยงานของส�านักราชเลขาเป็นผู้ด�าเนินการให้ทั้งหมด  

ตั้งแต่รับฟิล์มไปส่งล้าง ผ่านบริษัทโกดัก จนน�ากลับส่งมาคืนเรา และฟิล์มพวกนี้ เมื่อ 

ล้างแล้ว นับจ�านวนแล้ว จะถูกน�ามาตัดต่อเข้าม้วนใหญ่  งานที่เป็นงานเดียวกัน แต่มัน 

จะมีหลายม้วน จะถูกตัดต่อรวมกันแล้วก็เก็บเป็นหนึ่งรีล งานรายละเอียดทั้งหลายจะ 

รวมกันเข้าเป็น ๑ ม้วนใหญ่ โดยผ่านเจ้าหน้าที่คือคุณเฉลิมฤทธิ์ จะเป็นคนตัดต่อ เมื่อ 

ตดัต่อเสรจ็ ส่งลงมา กจ็ะเกบ็เข้าไฟล์ โดยการท�าบญัชรีวมทัง้หมด แล้วกจ็ะออกมาเป็น 

ข้อมูลอย่างที่พวกเราก�าลังคีย์ข้อมูลอยู่

เมื่อตัดต่อเสร็จแล้ว ได้น�ามาดูก่อนเก็บหรือไม่

 ตอนนี้ยังไม่มีขั้นตอนการส�ารวจฟิล์มหรือว่าเอามาตรวจดู เพราะเจ้าหน้าที่

ของเราไม่พอ ซึง่งานอนันีก้อ็ยากให้มเีพิม่ขึน้ เพราะฟิล์มถ้าไม่ได้กรอดเูลย คณุภาพมนั 

ก็แย่ไป มันอิงไปถึงการขอพระราชทานในอนาคต เพราะเรามีงานจัดพระราชทานด้วย  

มีหน่วยราชการ หรือมีคณะต่าง ๆ ที่จัดท�าเพื่อเฉลิมพระเกียรติเจ้านายขอเข้ามา ถ้า 

ขอเข้ามาเราไม่อยากให้เอาตัวหนังออกไป ถ้าขอเข้ามาเราจะท�าลงเทเลซีนให้ ถ้าลง 

เทเลซีนเราก็ต้องเอาฟิล์มต้นฉบับมากรอซ�้าไปซ�้ามา คุณภาพเราก็จะแย่ลงไปทุกที ก็มี 

บางส่วน ซึ่งมีหลายบริษัทขอเข้ามาท�าและเมื่อด�าเนินการเสร็จแล้วก็ส่งคืนเข้ามาเป็น 

ม้วนเบต้า 

 สมมติ กรณีขอพระราชพิธีขึ้นระวางช้าง เราให้ไปแล้ว เขาไปท�าหนังในส่วน 

ของคนอื่นด้วย คือเอาจากหลาย ๆ  หน่วยงาน รวมทั้งหอภาพยนตร์ด้วย เอามารวมกัน  

บางส่วนก็จะเป็นเบต้า และบางส่วนก็จะเป็นเทปวี เราก็จะขอกลับมา อันนี้เราส�าหรับ 

ให้ยืมส�าหรับบริษัทอื่นท่ีไม่มีเครื่องมือลงเทเลซีน และนอกเหนือจากการท่ีเราไม่ต้อง 

เอาฟิล์มออกมาท�าให้ช�้า เราก็จะใช้วิดีโอพวกนี้ ซึ่งบางทีมันก็ไม่ต้องตามวัตถุประสงค์  

หรือบางทีมันก็ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่บางบริษัทเขาไม่มีเครื่องมือพอท่ีจะลงทุนเอา 

หนังทั้งหมดไปลงเทเลซีน เราก็จัดพระราชทานตามนี้ อันนี้เป็นงานต่อเนื่องจากงาน 

อนุรักษ์ 

 ถ้าอนาคตเรามงีานอนรุกัษ์เพิม่ขึน้ เรากค็าดว่าน่าจะมเีครือ่งไม้เครือ่งมอืทีจ่ะ 

ท�าเพือ่จดัพระราชทานทีส่ะดวกกว่านี ้แล้วกไ็ด้ตามวตัถปุระสงค์ คอืไม่ใช่ขอหนงัเราไป 

เท่านี ้แต่เอาทีเ่หลอืไปแล้วไปใช้ในกจิการอืน่ ซึง่อนันีม้นัผดิ และเรากย็�า้นกัหนาว่า คณุ 

เอาไปใช้ก็ขอให้ใช้ในการนี้ อย่าได้เอาไปจ�าหน่ายจ่ายแจก ถ้าเราไปตรวจสอบพบเข้า 
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เราก็มสีทิธิทีจ่ะด�าเนนิการ เพราะมนัผดิ การทีข่อพระราชทานหนงัไปแล้วเอาไปซือ้ขาย  

เอาไปแลกเป็นธุรกิจนี่มันก็ไม่สมควรอยู่แล้ว และถ้าท�าไปแล้วมันมีผลย้อนกลับมาถึง 

เรา คนทีม่าด�าเนนิการขอไปนีจ่ะต้องมคีวามผดิ กต้็องรบัทราบว่าการขอภาพยนตร์ส่วน 

พระองค์ไปเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรตินี่เรายินดีที่จะให้ เพราะประชาชนชาวไทยทุก 

คนก็อยากเห็น 

 กอ็ยากให้มากกว่านี ้แต่บางทกีใ็ห้ไม่ได้ เพราะนอกจากคณุภาพของฟิล์ม อย่าง 

เบต้านี่ พอเราให้ยืมไป กลับเข้ามาเราก็ไม่ได้เอาไปดูอีกที เพราะฉะนั้น ส่วนที่ได้ไปมัน 

กต้็องมชี�ารดุเสยีหาย เราพยายามท�างานอนรุกัษ์อยู ่เจ้าหน้าทีข่องเรากน้็อยเตม็ท ีไม่มี 

เวลา ถ้ากองไว้อย่างนี้มันก็ใช้งานไม่ได้ หรือใช้งานได้เฉพาะบางส่วน หลายอย่าง

หมายความว่า งานตรงนี้จะเป็นการอนุรักษ์ งานบริการไม่ใช่นโยบาย ใครขอ 

พระราชทานเข้ามาก็ต้องพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

 ใช่ เราจะต่างจากหน่วยงานข้างนอก เพราะค�าว่าภาพยนตร์ส่วนพระองค์ก ็

หมายถึงส่วนตัว เป็นของส่วนพระองค์อยู่แล้ว แต่กรณีนี้ เราใช้เพื่อเผยแพร่พระ 

เกียรติคุณ เป็นการเฉลิมพระเกียรติเจ้านายทุกพระองค์อันนี้เรายินดี แต่งานหลักของ 

เราจะไม่ใช่งานบริการ จะไม่เหมือนหน่วยงานอื่น 

ขั้นตอนในการขอพระราชทานภาพยนตร์ส่วนพระองค์

 จะต้องผ่านทางส�านักราชเลขาฯ จะต้องท�าเรื่องขอฟิล์มภาพยนตร์หรือไม่ก็ 

ขอเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง แล้วก็ท�าถึงท่านราชเลขาธิการ ทางส�านักราชเลขาธิการ จะได้น�า 

ความขึน้กราบบงัคมทลูเพือ่ขอพระราชทานเรือ่งทีเ่กีย่วเนือ่ง หรอืทีเ่รามภีาพยนตร์อยู่  

ถ้าเห็นสมควรแล้ว คือทั้งต้องสมควรแก่การเผยแพร่แล้ว ยังต้องสมควรกับการขอด้วย  

คอืขอมาเพือ่อะไร เพือ่การพาณิชย์หรอืเปล่า ต้องดเูหตผุลหลายประการ ถ้าเหน็สมควร 

ให้ ส�านักราชเลขาธิการ จะท�าหนังสือส่งถึงรองเลขาธิการฝ่ายกิจการพิเศษ คือคุณ 

ขวัญแก้ว วัชโรทัย เพราะว่าท่านจะดูแลส่วนนี้อยู่ เมื่อท่านได้รับจดหมายมาแล้วว่าได้ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแล้ว ก็จะส่งให้เจ้าหน้าท่ีภาพยนตร์ ซ่ึงข้ันตอนก็จะต่อไปถึง  

ได้น�าเรื่องเสนอ ผ.อ. ต่อไปว่ามีเรื่องนี้ผ่านเข้ามา ผ.อ. เห็นสมควร ก็จะสั่งต่อไปว่าให้ 

ภาพยนตร์ด�าเนินการจัดหาเรื่องที่ขอพระราชทานมาแล้วเห็นสมควรแล้วให้ 

 การขอพระราชทานมาแล้ว ให้แล้ว เราจะถามบริษัทหรือหน่วยงานราชการ 

ที่ขอพระราชทานมาว่า มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะลงหรือไม่ เรื่องรายละเอียดจะต้องมา 

ประสานจากเรา เพราะเราไม่ได้จัดท�าส�าเนาหนังทุกม้วนไว้เพื่อท่ีจะแจกจ่าย เราต้อง 

เจาะหาข้อมูลว่าอยู่ที่ไหน อะไร อย่างไร แล้วก็ให้ บางส่วนที่เราให้ได้ เราก็จะให้ หนัง 

ช่วงนี้เราให้ไปเราก็อาจจะแถมให้นิดหนึ่ง เพราะการตัดต่อหนังเราไม่ได้เฉพาะเจาะจง 

ไปเป็นบางส่วน บางทีเราก็มีปัญหาตามมา 
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 การขอพระราชทาน จะมีทั้งเขาเอาม้วนมาท�า หรือไม่ก็เราให้ยืม แล้วก็ต้อง 

เอากลับมาคืนกับเรา ซึ่งหลัง ๆ  นี้เราให้ยืมเป็นม้วนเบต้าถ้าคุณมีเครื่อง หรือไม่ก็เราให้ 

ยืมเป็นเทปวี เสร็จก็ต้องกลับมาคืนให้เรา 

ค่าใช้จ่าย 

 ไม่มีค่าใช้จ่าย เจ้านายจัดพระราชทานให้ เอื้อเฟื้ออ�านวยความสะดวก หรือ 

ถ้าจะมกีคื็อขอม้วนวดิโีอ หรอืม้วนเบต้า เพราะเราไม่มงีบประมาณส่วนนี ้เราไม่ได้จดัหา 

ม้วนเทปวีดิโอสองชนิดนี้ไว้ มันต้องมีค่าใช้จ่าย เพราะค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ออกมาเป็น 

ฟิล์ม เป็นวดิีโอ หรือเป็นค่าน�า้ยา อะไรต่ออะไร กเ็ป็นพระราชทรพัย์ส่วนพระองค์ทัง้หมด  

เรากใ็ช้พระราชทรพัย์อนันีม้าจดัล้างจดัส่งฟิล์ม ซือ้ฟิล์ม เพราะฉะนัน้เราไม่ได้เตรยีมไว้ 

ส�าหรับท�าเทปอย่างที่บอกแล้วว่า เราไม่มีวัตถุประสงค์ในการที่จะให้บริการ เพียงแต ่

เราให้ในโอกาสทีค่ณุจะเฉลมิพระเกยีรต ิหรอืขอเป็นข้อมลูเพือ่บนัทกึประวตัศิาสตร์ อนั 

นี้เราให้ 

 งานหลักคือการถ่ายแล้วเก็บ แต่การเก็บ ก็ต้องมีงานต่อเนื่องตามมาคืองาน

ค้น เพือ่ถวายเจ้านาย ทีต้่องพระประสงค์ลงมา อนันีเ้รากต้็องค้นถวายด้วย เพราะฉะนัน้  

อย่างที่หอภาพยนตร์เข้ามาช่วยเราก็เพื่อให้การสืบค้นมันง่ายข้ึน เพราะฟิล์มมันเยอะ  

ข้อมูลที่มีอยู่มันก็เยอะ เจ้าหน้าที่ก็จะใช้เวลาในการค้น ถ้าท�าคนเดียวไปได้ตลอดก็ไม่มี 

ปัญหา แต่ถ้าต่อไปกต้็องท�าให้เป็นระบบทีค่นอืน่จะมาท�าต่อได้ มนัจะถกูบนัทกึไว้ และ 

ด้วยคน ๆ  เดียวหรือเจ้าหน้าที่เพียงไม่กี่คนก็ไม่สามารถจะจ�าได้หมด เพราะไม่สามารถ 

จะถามคนถ่ายว่าวันนี้ถ่ายอะไรไปบ้าง ก็ตอบไม่ได้ทั้งหมด ถึงมีหมายพระราชกิจ แต่ก็ 

ไม่มีรายละเอียดครอบคลุมท้ังหมด การค้นต้องมีหลักฐานท้ังบัญชีฟิล์ม ท้ังวันท่ี ราย 

ละเอียดทั้งหมด เราถึงจะค้นฟิล์มได้ เพราะคนท�าบัญชี คนเก็บ ก็ไม่ใช่คนถ่าย การ 

สืบค้นก็อย่างที่หอภาพยนตร์ก�าลังช่วยเรา อันจะเป็นงานต่อเนื่องต่อไป

เม่ือคณุดวงดาวเข้ามาดูแลในส่วนนี ้ห้องเกบ็ฟิล์มอยูใ่นสภาพเหมอืนในปัจจบุนัหรอื

ไม่

 ค่ะ ห้องเก็บฟิล์มเราจะหน้าตาเป็นอย่างนี้ ซึ่งก็ได้รับการปรับปรุงมาหลายปี 

พอสมควร สมัยก่อนยังไม่มีการจัดหมวดหมู่ขึ้น ก็คุยกันว่า ถ้าปล่อยให้ฟิล์มเป็นอย่าง 

นีต่้อไป นอกจากจะค้นไม่เจอแล้ว ยงัช�ารดุเสยีหาย และไม่รูว่้าอะไรเป็นอะไร เจ้าหน้าที่ 

คนเก่า (คุณมณีรัตน์) กับพี่เองก็ได้คุยกัน ๒ - ๓ ปีแล้วว่า เราน่าจะมีบัญชีคุมนะว่ามัน 

อยู่ตรงไหน อย่างน้อย คนของเราเองจะได้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหน ก็เริ่มส�ารวจว่า อันไหน 

ช�ารุด 
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เริ่มส�ารวจคราวนั้นประมาณปีอะไร

 ประมาณ ๓ ปี ย้อนไป (พ.ศ. ๒๕๔๒) ประมาณนั้น และเมื่อเริ่มส�ารวจ ที่ 

ส�ารวจได้ หมายถึงนับความคงอยู่ การนับจ�านวนม้วน ดูรายละเอียดภายในกล่อง แล้ว 

กม็าท�าส�าเนา แล้วมาลงในแฟ้มทีจ่ดัหมวดหมู ่(ทีก่�าลงัท�าอยู)่ แต่รายละเอยีดคอื ณ วนั 

นั้นจนถึงทุกวันนี้คุณภาพฟิล์มนี่ไม่ได้กรอ ซึ่งอาจจะมีเสียหายเพิ่มเติมไปจากเดิมแล้ว  

แต่ก็ให้รายละเอียดมันมีคงอยู่ก่อนเพื่อที่เราจะได้ค้น และเพื่อจัดประเภทหมวดหมู่  

เพราะบางทีมีขอพระราชทานมา แล้วเราไม่มีเบต้า หรือมีเทปวีให้ เราก็ต้องเอาม้วน 

พวกนี้ มาท�าเทเลซีน ซึ่งเรื่องขอพระราชทาน ส�านักราชเลขาที่สกรีนมา จ�านวนขอ 

พระราชทานก็จะมีไม่เยอะมาก เดือนก็ไม่เกิน ๕-๑๐ เรื่อง ไม่น่าจะเกินนี้ แต่จะมีอยู่ 

ตลอด ไม่มากกว่านี้ เท่าที่ดูอยู่

ขอมา ๕-๑๐ เรื่องต่อเดือน แล้วที่พระราชทานออกไปเท่าไหร่ 

 กใ็ห้ แต่ต้องดวู่า คณุมเีครือ่งมอืมาลงไหม หรอืสมมตเิป็นคณะบคุคลเฝ้า หรอื 

ว่าจะเอาไปท�าอะไร เขาก็จะมีข่าวในพระราชส�านัก อันนั้นถ้าสะดวกกว่า ก็แล้วแต่  

เพราะการลงเทเลซีนคือคุณจะต้องเอากล้องมาลงเทเลซีนกับเรา ซ่ึงบริษัทบางบริษัท 

เขาไม่มีทุนขนาดนั้น ก็ขอยืมเป็นม้วนเบต้า หรือม้วนวีที่เรามีออกไป อันนี้เราให้ยืม แต่ 

ถ้าคณุมเีครือ่งไม้เครือ่งมอื อย่างหน่วยงานราชการจ้างบรษิทัเอกชนท�า เพือ่จะท�าสารคดี 

เฉลิมพระเกียรติอะไรประมาณนี้ก็จะมีเครื่องมือมา แล้วเราก็จะด�าเนินการให้

หนังประเภทไหนที่คนขอเข้ามามากที่สุด

 ส่วนมากแล้วจะเป็นพระราชพิธี จะขอมาก เพราะพระราชพิธีจะเป็นส่วนท่ี 

คนอืน่ท�าไม่ได้อยูแ่ล้ว เอาไปประกอบในสารคด ีอย่างท่ีผ่านไปเรว็ ๆ  นี ้คอื “เอกลกัษณ์”  

ขอพระราชพิธีขึ้นระวางช้าง เราก็ได้บอกว่า บางส่วนมีหนังเก่าของหอภาพยนตร์ และ 

เราก็ถามว่าเอกลักษณ์ มีเครื่องไม้เครื่องมือมาลงกับเราไหม อันนี้เขาไม่ได้จ้างบริษัท 

เอกชนท�า เพราะฉะนัน้ เรากบ็อกงัน้คณุไปเอาทีห่อภาพยนตร์ดกีว่าไหม เพราะสะดวก 

กว่า และเขายงัท�าไว้แล้วเรยีบร้อย ถ้าคณุไม่มงีบตรงนีด้้วย บางทเีขาเอาจากภาพยนตร์ 

ไปแล้ว เอาไปท�าหนัง บางทีเอาไปเป็นข้อมูลท�าหนังสือ เราก็บอกว่าของเราให้ยืมได ้

เท่านี้ ถ้ามีเครื่องมือก็เข้ามาเอา แต่ถ้าไม่มีเราแนะน�าจากหนังสือเล่มนี้ดีไหม แนะน�า 

กันไป 

 หรือบางส่วน ส�านักพระราชวังเองก็มีซีดี วีซีดี ให้ขอจากส�านักพระราชวัง ก็ 

เป็นอีกส่วนหนึ่ง แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่มีการละเมิด เมื่อเราพบเห็นแล้วเรามีมาตรการในการจัดการอย่างไร

 ของเจ้านายทกุชิน้จะมลีขิสทิธิ ์เป็นลขิสทิธิข์องในหลวง ในฐานะทีค่นทีข่อมา 
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เป็นคนไทยคนหนึ่งเราก็คุยกับเขาก่อนว่า นี่เป็นของเจ้านาย ของสูงนะ ถ้าเราให้ไป ขอ 

อย่าไปท�ากรณอีย่างนีเ้ลย ถ้าเขาเอาไปท�า และเราเหน็เรากต้็องด�าเนนิการ อาจจะต้อง 

ติดต่อไปที่บริษัท ให้เข้ามาคุยกับเราซิว่า คุณให้เขาไปได้อย่างไร ให้ไปโดยรู้เท่าไม่ถึง 

การณ์ หรือจงใจ แต่ไม่ค่อยเจอกรณีอย่างนี้ เพราะส่วนมากคนที่เข้ามาก็จะเป็น 

หน่วยงานราชการอิงมา อย่าง “เอกลักษณ์” “กันตนา” จะท�าให้ “เอกลักษณ์” หรือ 

บริษัทดัง ๆ เขาจะท�าให้ส�านักนายก ซึ่งพวกนี้ระบบของเราจะคุม สามารถตรวจสอบ 

ได้ว่าเขาเอาของเราไปท�าอะไร แต่นอกเหนือจากนี้ ถ้ามันมีหลุดไปก็อาจจะไม่ใช่ที่เรา  

เพราะอย่างสมัยก่อนพวกที่ตามเสด็จ จะไม่ใช่คนของเรา จะมีนักข่าว ช่องทีวีตาม 

ภาพนิ่งอาจจะละเมิดง่ายกว่า

 ใช้ค�าว่าละเมดิอาจจะไม่ถกูนกั เพราะบางทเีขาถ่ายเอาไว้ ถ้าเป็นของเขากพ็ดู 

ยาก บังเอิญเขาไปถ่ายใน shot เดียวกับที่คนของเราถ่าย เราก็พูดไม่ได้ แต่ถ้าเขาเอา 

ของเราไปโดยที่ไม่มี อันนี้เราก็จะมีการเตือนกันไว้ก่อน ถ้าเราเห็นหรือมีผู้แจ้งเข้ามา  

เราก็จะต้องเรียกบริษัทหรือหน่วยงานนั้นเข้ามาชี้แจง แต่กรณีนี้ไม่เคยเกิดขึ้น อาจจะ 

มีบ้าง แต่จะเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ถ้าถึงขนาดมีเรื่องมีราว หรือจงใจที่จะกระท�านี่ 

ยังไม่เคยเจอ 

ขอทราบเรื่องการจัดสรรงบประมาณ เป็นราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ๑๐๐% เลยหรือ

เปล่า

 ใช่ ๑๐๐% ในการจดัสรรงบส่วนต่าง ๆ  เช่น กล้อง มทีัง้ส่วนทีเ่ป็นงบประมาณ  

และส่วนทีเ่ป็นเงนิส่วนพระองค์ อนัไหนทีเ่ป็นงบประมาณ เรากจ็ะมกีารตัง้งบประมาณ 

ไว้ในแต่ละปี ว่ากล้องตัวนี้ต้องซ่อมบ�ารุง อายุงานมันแค่ไหน เมื่อหมดสภาพแล้วก็ต้อง 

ตั้งงบประมาณเพื่อขอใหม่ แต่ก็จะเป็นส่วนพระองค์เป็นส่วนมาก ค�าว่าส่วนพระองค ์

ก็คือ อาจจะมีผู้ทูลเกล้าถวายมา หรือไม่ก็จัดพระราชทานมา เจ้านายพระราชทานมา 

ให้ใช้ ข้าวของทุกอย่าง ทุกสิ่งที่ใช้อยู่ ฉะนั้นการซ่อมบ�ารุง ก็จะมีเงินส่วนพระองค์ขอ 

ซ่อม จะมีการท�าหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน ขออนุมัติซ่อม ส่งซ่อม เสร็จแล้ว 

เราก็จะน�าส่วนนั้นมาเบิก แต่ถ้าเป็นกล้องงบประมาณเราก็จะท�าเรื่องส่งไปถึงส่วนงบ 

ประมาณ

 ส่วนมากก็เป็นเงินส่วนพระองค์ที่ใช้ท�าอะไรทั้งหลายในการซ่อมบ�ารุง จัดซื้อ 

ฟิล์ม ส่งล้าง ส่งซ่อม รวมถึงการจัดพระราชทานบางส่วน เพราะการจัดพระราชทาน 

บางส่วน เช่นมีคณะทูตเฝ้าเราก็จะจัดพระราชทานเลย และมีม้วนวิดีโอท�าไว้ ถ้าเขาขอ 

มาเรากด็�าเนนิการ หรอืถ้าเราทราบว่าหน่วยงานไหน เช่นข่าวในราชส�านกั เขามอียู ่เรา 

ก็จะอ�านวยความสะดวกให้ติดต่อไปหน่วยงานไหน ช่อง ๕, ๗, ๙ เหมือนการเสด็จ 

พระราชด�าเนินไปในงานต่าง ๆ จะมีแม่ข่ายในการถ่ายทอด ถ้าจะมาขอหนังจากเรา  
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แล้วมันยุ่งยากทั้งสองฝ่าย เราก็จะแนะน�าว่าให้ขอจากทางแม่ข่าย แต่เมื่อขอจากทาง 

แม่ข่าย เมือ่จะน�าไปออกอากาศกต้็องท�าหนังสือถึงท่านรองขวญัแก้ว เพือ่ขอออกอากาศ  

ก็ต้องขออนุญาตเราเหมือนกัน ไม่ได้หมายความว่าพอไปขอจากทีวีช่องต่าง ๆ แล้วจะ 

ขอออกได้เลย เมื่อคุณขวัญแก้วอนุญาตแล้วจึงจะน�าไปออกอากาศได้



ห้องเกบ็ฟิล์มภาพยนตร์
และห้องตดัต่อฟิล์มภาพยนตร์
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ประเภท ฟิล์มภาพยนตร์ส่วนพระองค์ สภาพฟิล์มฯ

“ดี”

สภาพฟิล์ม

“เสีย”

รวมฟิล์มฯ

หมวด ก. ขององค์ ๙๐๑. ๙๐๒. ๙๐๓. ๙๐๔. ๙๐๕. ๙๐๖. ๙๐๗. 

๙๐๘ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๑-๒๕๔๑ ห้องเก็บฟิล์มฯ

พ.ศ.๒๕๐๒-๒๕๐๓

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๕๓-๒๕๐๓ ไปไว้ห้องตัดต่อฟิล์มฯ

๑,๖๓๐

-

๙

-

๓๗

๑๐๕

๑,๖๖๗

๑๑๔

หมวด ข. ขององค์ ๙๒๐. ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๓๖ 

ห้องเก็บฟิล์มฯ

๒๔๐ - ๒๔๐

หมวด ค. ขององค์ ๙๐๔. ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๙-๒๕๔๒ 

ห้องเก็บฟิล์มฯ ชุดต่างๆ

๔๖๗

๓๑

-

-

๔๙๘

หมวด ง. ฟิล์มภาพยนตร์ชุดที่ ๑., ชุดที่ ๕-๑๗ ห้องเก็บฟิล์มฯ

---------“------         --“---เส้นเสียง     “

---------“-----ชุดที่ ๑๘                      “

--------“-------ชุดที่ ๒., ชุดที่ ๓., ชุดที่ ๔. ไปไว้ห้องตัด

ต่อฟิล์มฯ

๑๒๗

๔๘

๒

๙

๒๑๒

-

๖

๕

๓๓๙

๔๘

๘

๑๔

หมวด จ. ชุดพระราชทาน กรป.กลาง ขาวด�า เสียงในฟิล์ม ห้อง

เก็บฟิล์มฯ

๓๕ - ๓๕

หมวด ฉ. ชุดพระราชทานฉายออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ 

ห้องเก็บฟิล์ม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๓๓

๓๓๒ - ๓๓๒

หมวด ช. ชุดทูลเกล้าฯถวาย, ชุดต่างๆ ต้นฉบับ ก็อปปี้ สี เสียงใน

ฟิล์มและขาวด�า ห้องเก็บฟิล์ม

๘๑๑ ๑๓๗ ๙๔๘

หมวด ซ. ข่าวพระราชกิจประจ�าวันออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๑๕, ๒๕๒๒-๒๕๒๖ ห้องเก็บ

ฟิล์มฯ

๑๗๙ - ๑๗๙

หมวด ญ. ฟิล์มภาพยนตร์ต้นฉบับ, ส�าเนา ที่ตัดต่อแล้วเป็นเศษ

รวมไว้ ห้องเก็บฟิล์ม

ฟิล์มภาพยนตร์คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ 

ปี พ.ศ.๒๕๑๔-๒๕๒๑

หมายเหตุ = ก�ากับหมายเลขแต่ละหมวดเพื่อทราบยอด

ฟิล์ม

๒๑

๒๙

๓,๙๗๐

-

-

๕๐๒

๕๐

๔,๔๗๒

ยอดบัญชีฟิล์มภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
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 ห้องเก็บฟิล์มภาพยนตร์ มีฟิล์มภาพยนตร์สีโกดักโครม ชนิดถ่ายกลางวัน 

กลางคืน, สีเอคต้าโครม ๗๒๔๐ และฟิล์มภาพยนตร์ขาวด�า เนกาตีฟ โพซิตีฟ ตั้งแต่ปี  

พ.ศ.๒๔๙๓ จนถึงปัจจุบัน

๑.  ฟิล์มภาพยนตร์บันทึกภาพพระราชกรณียกิจประจ�าวัน และเสด็จฯ แปรพระ

ราชฐาน ขนาด ๑๖ มม., ๑,๖๐๐ ฟุต

๒.  ชุดพระราชประวัติ ๙๐๑. ทรงพระเยาว์  ต้นฉบับ = ส�าเนา =

๓.  ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ชุดที่ ๑-๑๗  ต้นฉบับ = ส�าเนา =

๔.  ชุดพระราชพิธีทรงผนวช   ต้นฉบับ =  ส�าเนา =

๕.  ชุดพระราชพิธีทางสถลมาร์ค, ชลมาร์ค  ต้นฉบับ = ส�าเนา =

๖.  ชุดพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

       ต้นฉบับ= ส�าเนา =

๗.  ชุดพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๘.  ชุดเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม  ต้นฉบับ = ส�าเนา =

  -----------“--------------    ๑๒ สิงหาคม  ต้นฉบับ = ส�าเนา =

  -----------“--------------    ๒๘ กรกฎาคม ต้นฉบับ = ส�าเนา =

  -----------“--------------    ๒ เมษายน  ต้นฉบับ = ส�าเนา =

  -----------“--------------    ๒๑ ตุลาคม  ต้นฉบับ = ส�าเนา =

๙.  ชุดโครงการตามพระราชด�าริ จัดท�าส�าหรับผู้ขอพระราชทานมามีท้ังเสียงภาษา

อังกฤษ และภาษาไทย   ต้นฉบับ = ส�าเนา =

๑๐.  ชุดโครงการต่างๆ ที่นายสุนันท์ พลอยศรี จัดท�า  ต้นฉบับ =

๑๑. ชุดเสด็จฯ แม่สาน้อย, เสด็จฯ เยี่ยมทหาร ต�ารวจ จ.น่าน

๑๒.  ชุดพระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

๑๓.  ชุดดอยอินทนนท์ ของสมเด็จพระศรีฯ
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รายการฟิล์มทีเ่สยี

พ.ศ. ม้วนที่ รายการ สี/ขาว

ด�า

สภาพฟิล์ม

๒๔๙๓

๒๔๙๓

๒๔๙๕

๒๔๙๕

๒๔๙๕-

๒๕๙๖

๒๔๙๘

๒๔๙๘

๒๔๙๘

๒๔๙๘

๒๔๙๘

๒๔๙๙

๒๔๙๙

๒๔๙๙

๒๔๙๙

๒๔๙๙

๒๔๙๙

๒๔๙๙

๒๕๐๑

๒๕๐๑

๒๕๐๑

๒๕๐๑

๒๕๐๒

๒๕๐๒

๒๕๐๒

๒๕๐๓

๒๕๐๓

๒๕๐๓

๒๕๐๓

๒๕๐๓

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

ต้นฉบับ ราชาภิเษกสมรส ม้วนที่ ๑

ต้นฉบับ ราชาภิเษกสมรส ม้วนที่ ๒

ต้นฉบับ ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๑ ก๊อปปี้

ต้นฉบับ ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๒

ต้นฉบับ ฟิล์มภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๓

ต้นฉบับ เสด็จฯ อีสาน ม้วนที่ ๑

ต้นฉบับ เสด็จฯ อีสาน ม้วนที่ ๒

ต้นฉบับ เสด็จฯ อีสาน ม้วนที่ ๓

ต้นฉบับ เสด็จฯ อีสาน ม้วนที่ ๔

ทูลกระหม่อม ต้นฉบับพิเศษ

ต้นฉบับ ทูลกระหม่อม พิเศษ

ต้นฉบับ ชุดทรงผนวช ม้วนที่ ๑

ต้นฉบับ ชุดทรงผนวช ม้วนที่ ๒

ต้นฉบับ ชุดทรงผนวช ม้วนที่ ๓

ทรงผนวช แทนต้นฉบับม้วนที่ ๑

ทรงผนวช แทนต้นฉบับม้วนที่ ๒

ทรงผนวช แทนต้นฉบับม้วนที่ ๓

ต้นฉบับ ทูลกระหม่อม พิเศษ

ต้นฉบับ เสด็จฯ เหนือ ม้วนที่ ๑

ต้นฉบับ เสด็จฯ เหนือ ม้วนที่ ๒

ต้นฉบับ เสด็จฯ เหนือ ม้วนที่ ๓

ต้นฉบับ เสด็จฯ ใต้ ม้วนที่ ๑

ต้นฉบับ เสด็จฯ ใต้ ม้วนที่ ๒

ต้นฉบับ เสด็จฯ ใต้ ม้วนที่ ๓

ต้นฉบับ อเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ม้วนที่ ๑

ต้นฉบับ ลุกเซมเบิค เนเธอร์แลนด์ ม้วนที่ ๒

ต้นฉบับ สเปน ม้วนที่ ๓

ต้นฉบับ อิตาลี ม้วนที่ ๔

ต้นฉบับ อเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ม้วนที่ ๖

ขาวด�า

กรอบและแห้ง ๑๐๐%

กรอบและแห้ง ๑๐๐% 

กรอบและแห้ง ๑๐๐% 

กรอบและแห้ง ๑๐๐% 

กรอบและแห้ง ๑๐๐%

งอ ๑๐๐%

งอและกรอบ ๑๐๐%

งอ ๑๐๐%

กรอบ ๑๐๐%

งอและกรอบ ๑๐๐%

กรอบและแห้ง ๑๐๐%

งอ ๑๐๐%

งอ ๑๐๐%

งอ ๑๐๐%

งอ ๑๐๐%

งอ ๑๐๐%

งอ ๑๐๐%

กรอบและแห้ง ๑๐๐%

งอและบิด ๑๐๐%

กรอบและแห้ง ๑๐๐%

งอและบิด ๑๐๐%

บิด ๑๐%

บิด ๑๐%

บิด ๑๐%

งอ ๑๐%

งอ ๑๐%

บิด ๕%

งอ ๕%

งอ ๕%
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พ.ศ. ม้วนที่ รายการ สี/

ขาวด�า

สภาพฟิล์ม

๒๔๙๓

๒๔๙๕

๒๕๙๗

๒๔๙๗

๒๔๙๘

๒๔๙๘

๒๔๙๘

๒๔๙๘

๒๔๙๘

๒๔๙๙

๒๔๙๙

๒๔๙๙

๒๔๙๙

๒๔๙๙

๒๕๐๑

๒๕๐๑

๒๕๐๑

๒๕๐๑

๒๕๐๑

๒๔๘๙

๒๔๙๓

๒๔๙๓

๒๔๙๓

๒๔๙๔

๒๔๙๕

๒๔๙๕

๒๔๙๕

๒๔๙๖

๓๐

๓๑

๓๒

๓๓

๓๔

๓๕

๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

๔๐

๔๑

๔๒

๔๓

๔๔

๔๕

๔๖

๔๗

๔๘

๔๙

๕๐

๕๑

๕๒

๕๓

๕๔

๕๕

ชุดอาร์ค

บรมราชาภิเษก อาร์ค ม้วนที่ ๑

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ อาร์ค ๓ ชุดที่ ๒

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ อาร์ค ม้วนที่ ๒

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ อาร์ค ชุดที่ ๔ ส่วนที่ ๒

เสียงแม่เหล็ก

เสด็จฯ อีสาน ม้วนที่ ๑ เสียงแม่เหล็ก

เสด็จฯ อีสาน ม้วนที่ ๒ ก๊อปปี้ เอ เสียงแม่เหล็ก

เสด็จฯ อีสาน ม้วนที่ ๓ เสียงแม่เหล็ก

เสด็จฯ อีสาน ม้วนที่ ๔ เสียงแม่เหล็ก

พระราชพิธีทรงผนวช ก๊อปปี้ เอ ม้วนที่ ๑ เสียงแม่เหล็ก

พระราชพิธีทรงผนวช ก๊อปปี้ ๒ ม้วนที่ ๒ เสียงแม่เหล็ก

พระราชพิธีทรงผนวช ม้วนที่ ๓ เสียงแม่เหล็ก

พระราชพิธีทรงผนวช ชุดเก็บ ม้วนที่ ๑ เสียงแม่เหล็ก

พระราชพิธีทรงผนวช ชุดเก็บ ม้วนที่ ๒ เสียงแม่เหล็ก

พระราชพิธีทรงผนวช ชุดเก็บ ม้วนที่ ๓ เสียงแม่เหล็ก

เสด็จฯ เหนือ ม้วนที่ ๑ เสียงแม่เหล็ก

เสด็จฯ เหนือ ม้วนที่ ๓ เสียงแม่เหล็ก

เสด็จฯ เหนือ ม้วนที่ ๖ เสียงแม่เหล็ก

เสด็จฯ เหนือ ชุดเก็บ ม้วนที่ ๓ เสียงแม่เหล็ก

เสด็จฯ อเมริกา ชุดเก็บ ม้วนที่ ๓ เสียงแม่เหล็ก

เฉลิมพระปรมาภิไชย

บรมราชาภิเษก – ราชาภิเษกสมรส ม้วนที่ ๑

พระราชพธิบีรมราชาภเิษก กลบัจากสวติซ์ ๕ มถินุายน ๒๔๙๓ ม้วนที ่๒ 

ทูลกระหม่อมหญิงใหญ่ทรงหนังสือพิมพ์ที่โลซาน ม้วนที่ ๓

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๑ งานสมโภชน์ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง

มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม พระราชทานธงกองบินหัวหิน 

พระจุลฯ พระมงกุฎฯ

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๓ งานแสดงการบินกองทัพอากาศ

สี

สี

ขาวด�า

ขาวด�า

สี

กรอบและแห้ง ๑๐๐%

กรอบและแห้ง ๑๐๐%

งอ ๑๕%

งอ ๕%

งอ ๑๐%

บิดและงอ ๕%

งอ ๔๐%

งอ ๕๐%

งอและบิด ๑๕%

งอและกรอบ ๑๐%

งอและบิด ๕%

งอ ๑๕%

งอและกรอบ ๑๐%

งอและกรอบ ๑๐%

งอ ๕%

งอ ๕%

งอ ๑๐%

งอ ๑๕%

งอและบิด ๕%

เสีย ๑๐๐%

กรอบ ๑๐๐%

งอ ๒๐%

กรอบ ๑๐๐%

กรอบ ๑๐๐%

กรอบ ๑๐๐%

กรอบ ๑๐๐%
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พ.ศ. ม้วนที่ รายการ สี/

ขาวด�า

สภาพฟิล์ม

๒๔๙๕

๒๔๙๕

๒๔๙๕

๒๔๙๕

๒๔๙๕

๒๔๙๕

๒๔๙๖

๒๔๙๖

๒๔๙๖

๒๔๙๖

๒๔๙๖

๒๔๙๖

๒๔๙๗

๒๔๙๗

๒๔๙๗

๒๔๙๗

๒๔๙๘

๒๔๙๘

๒๔๙๘

๒๔๙๘

๒๔๙๘

๒๔๙๘

๒๔๙๘

๒๔๙๘

๒๔๙๘

๒๔๙๙

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

๖๐

๖๑

๖๒

๖๓

๖๔

๖๕

๖๖

๖๗

๖๘

๖๙

๗๐

๗๑

๗๒

๗๓

๗๔

๗๕

๗๖

๗๗

๗๘

๗๙

๘๐

๘๑

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๔ ทรงถ่ายทูลกระหม่อมหัวหิน

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๕ ทรงถ่ายทูลกระหม่อมฟ้าหญิง

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๖ เสด็จสามชุก

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๗ ทรงถ่ายทูลกระหม่อมหญิงและชาย

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๘ งานวชิราวุธานุสรณ์

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๑ ก๊อปปี้

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๑ งานแสดงการบินกองทัพอากาศ

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๒ ทรงถ่ายทูลกระหม่อมหญิงเสด็จฯ 

เพชรบุรี

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๓ ทรงถ่ายทูลกระหม่อมชาย

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๔ วันเฉลิมสมเด็จฯ

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๕ วันราชวัลลภ

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๖

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๑, ๒ เสด็จฯ ศรีราชาและบางแสน

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๒ ทรงถ่ายทูลกระหม่อมชาย เสด็จฯ 

บ้านโปร่ง

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๓ เสด็จฯ เกาะสีชัง

เปิดตึกอนาถา งานรัฐธรรมนูญ ม้วนที่ ๔

ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงสิรินทร พระประสูติกาลและพระราชพิธีสมโภช

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๒ ทรงถ่ายทูลกระหม่อมชาย เสด็จฯ 

สวนจิตรลดา เสด็จฯ พระราชด�าเนิน จ.สุพรรณบุรี

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๓ เสด็จฯ ชัยนาทและอ่างทอง

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๔ สถานีล�าปลายมาส เสด็จฯ อีสาน

และรับเสด็จฯ สมเด็จใหญ่

เสด็จฯ อีสาน ม้วนที่ ๑

เสด็จฯ อีสาน ม้วนที่ ๒

เสด็จฯ อีสาน ม้วนที่ ๓

เสด็จฯ อีสาน ม้วนที่ ๔

เสด็จฯ อีสาน ม้วนที่ ๕

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๑ ทรงถ่ายทูลกระหม่อมที่สวน

จิตรลดาและที่บางแสน

สี

สี

ขาวด�า

สี

สี

สีขาวด�า

สี

สี

สี

สี

สี

สี

สี

สี

กรอบ ๑๐๐%

กรอบ ๑๐๐%

กรอบ ๑๐๐%

กรอบ ๑๐๐%

กรอบ ๑๐๐%

เสีย ๑๐๐%

กรอบ ๑๐๐%

กรอบ ๑๐๐%

กรอบ ๑๐๐%

กรอบ ๑๐๐%

กรอบ ๑๐๐%

บิดงอและหดตัวทั้งม้วน

กรอบ ๑๐๐%

กรอบ ๑๐๐%

กรอบ ๑๐๐%

เริ่มงอ

กรอบ ๑๐๐%

เริ่มงอ

กรอบ ๑๐๐%

งอ ๑๐๐%

งอ ๒๐%

งอ ๒๕%

งอ ๕%

งอ ๗๐%

งอ ๓๐%

กรอบ ๑๐๐%
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พ.ศ. ม้วนที่ รายการ สี/ขาว

ด�า

สภาพฟิล์ม

๒๔๙๙

๒๔๙๙

๒๔๙๙

๒๔๙๙

๒๔๙๙

๒๔๙๙

๒๔๙๙

๒๔๙๙

๒๔๙๙

๒๔๙๙

๒๔๙๙

๒๔๙๙

๒๔๙๙

๒๔๙๙

๒๕๐๐

๒๕๐๐

๒๕๐๐

๒๕๐๐

๒๕๐๐

๒๕๐๑

๒๕๐๑

๒๕๐๑

๘๒

๘๓

๘๔

๘๕

๘๖

๘๗

๘๘

๘๙

๙๐

๙๑

๙๒

๙๓

๙๔

๙๕

๙๖

๙๗

๙๘

๙๙

๑๐๐

๑๐๑

๑๐๒

๑๐๓

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๓ งานพระศพ พระเมรุ สมเด็จพระ

ศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๔ งานพระเมรุ สมเด็จพระศรีสวริน-

ทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๖ เสด็จฯ ถ�้าจอมพล ราชบุรี เสด็จฯ 

เขาสามร้อยยอด เสด็จฯ ชะอ�า เสด็จฯ สัตหีบ เสด็จฯ เรือสิทธิชัย

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๗ วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อม

ชายทรงบาตร พระที่นั่งอัมพร วันเฉลิมสมเด็จฯ เสด็จฯ วัดพระแก้ว

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๘ ทรงถ่ายทูลกระหม่อม เสด็จฯ 

โรงเรียนราชินี

ต้นฉบับ ทรงผนวชในวัดพระแก้ว ม้วนที่ ๑

ทรงผนวช ม้วนที่ ๒

ทรงผนวช เศษ ม้วนที่ ๒

ทรงผนวช เศษ ม้วนที่ ๒-๓

พระราชพิธี ทรงผนวชวัดบวร เศษ ม้วนที่ ๓

ทรงผนวช เศษ ม้วนที่ ๔

พระราชพิธีทรงผนวช ม้วนที่ ๕

เศษ ทรงผนวช

ทรงผนวช ม้วนที่ ๗

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๕ วันประสูติทูลกระหม่อม สมโภช

ทูลกระหม่อม

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๔ ทรงถ่ายทูลกระหม่อม ทรงสกีน�้า 

เสด็จฯ เปิดตึกอนันต์

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๖ ทรงถ่ายทูลกระหม่อม วันคล้ายวัน

ประสูติทูลกระหม่อมชาย

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๗ ทรงถ่ายทูลกระหม่อม สวน

จิตรลดา 

วันราชวัลลภ อุทยานสโมสร งานกาชาด ม้วนที่ ๘

น�าเที่ยวปัตตานี

ผวก.ปัตตานี ถวาย ม้วนที่ ๒

งานเนื่องในวันปีใหม่ ม้วนที่ ๑

สี

สี

สี

ขาวด�า

สี

สี

สี

สี

งอ ๕๐%

งอ ๗๐%

งอ ๑๐๐%

งอ ๒๐%

งอ ๓๐%

กรอบ ๑๐๐%

กรอบ ๑๐๐%

เสีย ๑๐๐%

เสีย ๑๐๐%

กรอบ ๑๐๐%

กรอบ ๑๐๐%

เสีย ๑๐๐%

เสีย ๑๐๐%

เสีย ๑๐๐%

กรอบและงอ ๘๐%

งอ ๑๕%

งอ

งอ

งอ ๑๕%

งอ ๑๐%

งอ ๕%

งอ ๕%



126  โครงการศึกษาเพ่ือการอนุรักษ์ภาพยนตร์ส่วนพระองค์

พ.ศ. ม้วนที่ รายการ สี/

ขาวด�า

สภาพฟิล์ม

๒๕๐๑

๒๕๐๑

๒๕๐๑

๒๕๐๑

๒๕๐๑

๒๕๐๑

๒๕๐๑

๒๕๐๑

๒๕๐๑

๒๕๐๑

๒๕๐๑

๒๕๐๑

๒๕๐๑

๒๕๐๑

๒๕๐๑

๒๕๐๑

๒๕๐๑

๒๕๐๑

๒๕๐๒

๒๕๐๒

๒๕๐๒

๑๐๔

๑๐๕

๑๐๖

๑๐๗

๑๐๘

๑๐๙

๑๑๐

๑๑๑

๑๑๒

๑๑๓

๑๑๔

๑๑๕

๑๑๕

๑๑๖

๑๑๗

๑๑๘

๑๑๙

๑๒๐

๑๒๑

๑๒๒

๑๒๓

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๒ เสด็จฯ ลงสวนครัว

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๓ ชุดทูลกระหม่อมทรงท�าสวนครัว

เสด็จฯ บริษัทปูนซีเมนต์ เสด็จฯ ลงสวนครัว ทรงถ่ายสนามหน้าต�าหนัก

จิตรลดา

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๕ ทรงถ่าย

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๖ งานปิดภาค ณ โรงเรียนทูลกระหม่อม

ทรงถ่าย กรุงเทพ – หัวหิน

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๘ ทรงถ่ายทูลกระหม่อม เสด็จฯ 

ประจวบ ทรงถ่ายเล่นสกีน�้า เสด็จฯ กลับจากหัวหิน

ซ้อมรบวายุบุตร ม้วนที่๙

เสด็จทอดพระเนตรการฉีดวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค ที่สภาต�าบลชะอ�า

เพชรบุรี ฉีดวัคซีนที่ โรงเรียนจิตรลดา การฉีดวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค

ที่สภาต�าบลชะอ�า เพชรบุรี ม้วนที่ ๑๐

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๑๑ ทรงบาตรในวันคล้ายวันประสูติ ทูล

กระหม่อมเล็ก เสด็จฯ เปิดถนนมิตรภาพ วันคล้ายวันประสูติ ทูล

กระหม่อมชาย ทรงบ�าเพ็ญกุศลวัดบวร

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๑๒ ทรงบาตรวันเฉลิมสมเด็จฯ เสด็จเปิด

ตึกราชูปถัมภ์ เสด็จฯ วัดเบญจมบพิตร ทรงถ่ายทูลกระหม่อมหน้า

พระที่นั่งอนันต์ งานพระบรมรูปทรงม้า ทูลกระหม่อมที่พระต�าหนัก

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๑๓ เสด็จฯ วัดอัมพวัน ทูลกระหม่อม

เสด็จฯ งานกาชาด

ภาพยนตร์โบราณสถานและวัฒนธรรมของจังหวัดภาคเหนือชุดขอ

พระราชทานฉายที่สยามสมาคม ม้วนที่ ๑๕

ทรงถ่าย ม้วนที่ ๑๖

เสด็จฯ เหนือ เศษ ๑๖

เสด็จฯ เหนือ เศษ ๑๗

เสด็จฯ เหนือ เศษ ๑๘

เสด็จฯ เหนือ เศษ ๑๙

เสด็จฯ ใต้ ท่านปิยะ ม้วนที่ ๑

เสด็จฯ ใต้ สุดสุข ม้วนที่ ๑

เสด็จฯ ใต้ สุดสุข ม้วนที่ ๒

สี

สี

ขาวด�า

ขาวด�า

สี

สีขาวด�า

สี

ขาวด�า

เสีย ๒๐%

กรอบ ๒๕%

กรอบและงอ

งอ ๒๐%

เสีย

งอ ๒๐%

งอ

งอ ๑๕%

งอ ๑๐%

กรอบ

งอ ๕%

งอ ๕%

งอ ๕%

เสีย

งอ ๕%

งอ ๕%

เริ่มงอ

เริ่มงอ

เริ่มงอ

เริ่มงอ

เริ่มงอ
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พ.ศ. ม้วนที่ รายการ สี/

ขาวด�า

สภาพฟิล์ม

๒๕๐๒

๒๕๐๒

๒๕๐๒

๒๕๐๒

๒๕๐๒

๒๕๐๒

๒๕๐

๒๕๐๒

๒๕๐๒

๒๕๐๒

๒๕๐๒

๒๕๐๒

๒๕๐๒

๒๕๐๒

๒๕๐๒

๒๕๐๒

๒๕๐๒

๒๕๐๒

๒๕๐๒

๒๕๐๒

๒๕๐๒

๒๕๐๒

๒๕๐๒

๒๕๐๒

๑๒๔ เสด็จฯ ใต้ สุดสุข ม้วนที่ ๓

เสด็จฯ ใต้ ทรงถ่าย ม้วนที่ ๑

เสด็จฯ ใต้ ทรงถ่าย ม้วนที่ ๒

เสด็จฯ ใต้ ทรงถ่าย ม้วนที่ ๓

เสด็จฯ ใต้ ทรงถ่าย ม้วนที่ ๔

เสด็จฯ ใต้ คุณขวัญแก้ว ม้วนที่ ๑

เสด็จฯ ใต้ (นครศรีธรรมราช) คุณขวัญแก้ว ม้วนที่ ๒

เสด็จฯ ภาคใต้ คุณแก้วขวัญ ม้วนที่ ๒

เสด็จฯ ภาคใต้ คุณแก้วขวัญ ม้วนที่ ๓

เสด็จฯ ภาคใต้ คุณแก้วขวัญ ม้วนที่ ๔

เสด็จฯ ภาคใต้ คุณแก้วขวัญ ถ่าย ม้วนที่ ๖

เสด็จฯ ภาคใต้ คุณแก้วขวัญ ถ่าย ม้วนที่ ๘

เสด็จฯ ภาคใต้ คุณแก้วขวัญ ถ่าย ม้วนที่ ๙

เสด็จฯ ภาคใต้ คุณแก้วขวัญ ถ่าย ม้วนที่ ๑๐

เสด็จฯ ภาคใต้ คุณแก้วขวัญ ถ่าย ม้วนที่ ๑๑

เสด็จฯ ภาคใต้ คุณแก้วขวัญ ถ่าย ม้วนที่ ๑๓

เสด็จฯ ภาคใต้ คุณแก้วขวัญ ถ่าย ม้วนที่ ๑๔

เสด็จฯ ภาคใต้ คุณแก้วขวัญ ถ่าย ม้วนที่ ๑๕

เสด็จฯ ภาคใต้ คุณแก้วขวัญ ถ่าย ม้วนที่ ๑๖

เสด็จฯ ภาคใต้ คุณแก้วขวัญ ถ่าย ม้วนที่ ๑๗

เสด็จฯ ภาคใต้ คุณแก้วขวัญ ถ่าย ม้วนที่ ๑๘

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๒ ทรงถ่ายทูลกระหม่อมที่โรงเรียน

จิตรลดา ชุดทูลกระหม่อม

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๗ ทรงถ่ายในวันคล้ายวันประสูติ 

ทูลกระหม่อมน้อย

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ม้วนที่ ๙ ทรงถ่ายทูลกระหม่อม หัวหิน 

เสด็จฯ ปราณบุรี น�้าตกห้วยยาง จ.ประจวบ

สี

สี

สี

เริ่มงอ

งอ ๕%

งอ ๕%

งอ ๕%

งอ ๕%

เริ่มงอ

เริ่มงอ

งอ ๕%

งอ ๕%

เริ่มงอ

เริ่มงอ

งอ ๕%

งอ ๕%

งอ ๕%

งอ ๕%

งอ ๕%

งอ ๕%

เริ่มงอ

งอ ๕%

งอ ๕%

งอ ๕%

งอ ๕%

งอ ๕%

งอ ๕%
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พ.ศ. ม้วนที่ รายการ สี/

ขาวด�า

สภาพฟิล์ม

๒๕๐๒

๒๕๐๓

๒๕๐๓

๒๕๐๓

๒๕๐๓

ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ หน้า ๑๑ เสด็จฯ ถวายบังคมพระบรมรูป 

ทรงม้า ทม.ชาย (ชุดโจงกะเบน) พระอิริยาบถทูลกระหม่อมน้อย 

ทม.เล็ก ไตเติล อเล็กซานดราและพระสยามเทวาธิราช 

รับเสด็จฯ สมเด็จพระราชชนนี สมโภชน์ช้างเผือก ทรงถ่าย

เสด็จฯ อเมริกา ยูซิส ถวายมา

อเมริกา เศษ ๗

อเมริกา อังกฤษ พ.เศษ ๑๑

ลักเซมเบิร์ก เศษ ๒๕

สี

ขาวด�า

ขาวด�า

เริ่มงอ

เสีย

งอ ๕%

งอ ๕%

เริ่มงอ



บญัชฟิีล์มภาพยนตร์ส่วนพระองค์ 
๑ มกราคม ๒๔๙๕ – ๑๖ มกราคม ๒๕๐๘



วันที่ถ่าย ชื่อ  ผู้ถ่าย

130  โครงการศึกษาเพ่ือการอนุรักษ์ภาพยนตร์ส่วนพระองค์

๑ มกราคม ๒๔๙๕ งานปีใหม่ สวนจิตรลดา      -

๗ มกราคม ๒๔๙๕ ทรงถ่าย No. ๓๗๖๐      -

๑๐ มกราคม ๒๔๙๕ งานสมโภชน์ ทูลกระหม่อม      -

๑๐ มกราคม ๒๔๙๕ งานสมโภชน์ ทูลกระหม่อม      -

๑๐ มกราคม ๒๔๙๕ งานสมโภชน์ ทูลกระหม่อม      -

๒๕ มกราคม ๒๔๙๕ สวนสนาม วันกองทัพบก      -

๒๕ มกราคม ๒๔๙๕ สวนสนาม วันกองทัพบก      -

๒๕ มกราคม ๒๔๙๕ สวนสนาม วันกองทัพบก      -

๒๕ มกราคม ๒๔๙๕ สวนสนาม วันกองทัพบก      -

๒๕ มกราคม ๒๔๙๕ สวนสนาม วันกองทัพบก      -

๒๕ มกราคม ๒๔๙๕ สวนสนาม วันกองทัพบก      -

๒๕ มกราคม ๒๔๙๕ สวนสนาม วันกองทัพบก      -

๒๕ มกราคม ๒๔๙๕ ยุทธกีฬา สนามม้า      -

๒๗ มกราคม ๒๔๙๕ งานพระเมรุยกฉัตร      -

๒๖ มกราคม ๒๔๙๕ เสด็จ ศาลยุติธรรม      -

๒๘ มกราคม ๒๔๙๕ เสด็จ ศาลเด็ก ทรงถ่าย

(กล้องขาว-ด�า

๘ มม. ๑ ม้วน)

๒๗ มกราคม ๒๔๙๕ งานพระศพ ถวายพระเพลิง     -

๒๗ มกราคม ๒๔๙๕ งานพระศพ ถวายพระเพลิง     -

๒๗ มกราคม ๒๔๙๕ งานพระศพ ถวายพระเพลิง     -

๒๗ มกราคม ๒๔๙๕ ทรงถ่าย ทูลกระหม่อม     -

๒๗ มกราคม ๒๔๙๕ ทรงถ่าย ทูลกระหม่อม     -

๓๐ มกราคม ๒๔๙๕ เก็บพระอัฐิ     -

๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๕ ฉลองพระอัฐิ     -

๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๕ บรรจุ พระอัฐิ

ทรงถ่าย

    -

๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๕ พระราชทาน ธงไชยเฉลิมพล     -

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๕ ทรงบาตร     -

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๕ ทรงถ่าย ทูลกระหม่อม     -

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๕ เสด็จ หัวหิน     -
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๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๕ เสด็จ หัวหิน     -

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๕ ถ่าย Title

ทรงถ่าย หัวหิน

    -

๑ มีนาคม ๒๔๙๕ เสด็จ วัดเบญจมบพิตร ฯ     -

๕ มีนาคม ๒๔๙๕ ประพาสเรือเร็ว พระราชวังไกลกังวล     -

๗ มีนาคม ๒๔๙๕ ทรงถ่าย วังไกลกังวล  

เสด็จกลับกรุงเทพ – พระที่นั่งอนันตสมาคม

พระราชทานพระรัฐธรรมนูญ

    -

๙ มีนาคม ๒๔๙๕ เสด็จ สระบุรี     -

๙ มีนาคม ๒๔๙๕ เสด็จ สระบุรี     -

๙ มีนาคม ๒๔๙๕ เสด็จ สระบุรี     -

๒๐ – ๒๕ มีนาคม ๒๔๙๕ ทรงถ่ายทูลกระหม่อม     -

๓๐ มีนาคม ๒๔๙๕ กองทัพอากาศ     -

๔-๕ เมษายน ๒๔๙๕ ทรงถ่ายทูลกระหม่อม     -

๕ เมษายน ๒๔๙๕ วันประสูติ     -

๕ เมษายน ๒๔๙๕ วันประสูติ หม่อมทวีวงศ์

๖ เมษายน ๒๔๙๕ งานจักรี + งานกาชาด     -

๖-๘ เมษายน ๒๔๙๕ งานกาชาด – ทูลกระหม่อม     -

๑๓ เมษายน ๒๔๙๕ ทรงถ่าย ทูลกระหม่อม     -

๑๔ เมษายน ๒๔๙๕ ทรงถ่าย ทูลกระหม่อม ทรงถ่าย ๘ มม. 

Kodachrome

๒๔ เมษายน ๒๔๙๕ ทรงถ่าย ทูลกระหม่อม     -

๖ พฤษภาคม ๒๔๙๕ ถ่าย Title     -

๑๖-๑๘ พฤษภาคม ๒๔๙๕ ทรงถ่าย หัวหิน     -

๒๑ พฤษภาคม ๒๔๙๕ ทูลหม่อมหญิง สรงน�้า     -

๓ มิถุนายน ๒๔๙๕ ทรงถ่าย     -

๓-๔-๖ มิถุนายน ๒๔๙๕ ทรงถ่าย     -

๗ มิถุนายน ๒๔๙๕ ทูลกระหม่อม สรงน�้าทะเล

เสด็จประพาสป่า

    -

๑๕ มิถุนายน ๒๔๙๕ ทรงถ่าย ทูลกระหม่อม     -

๑๘ มิถุนายน ๒๔๙๕ ทรงถ่าย ทูลกระหม่อม     -
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๒๓ มิถุนายน ๒๔๙๕ ทรงถ่าย ทูลกระหม่อม     -

๒๔ มิถุนายน ๒๔๙๕ เสด็จเปิดสภา     -

๒ กรกฎาคม ๒๔๙๕ ทรงถ่ายทูลกระหม่อม     -

๕ กรกฎาคม ๒๔๙๕ ทรงถ่ายทูลกระหม่อม     -

๙ กรกฎาคม ๒๔๙๕ ทรงถ่ายทูลกระหม่อม     -

๑๐ กรกฎาคม ๒๔๙๕ ทรงถ่ายทูลกระหม่อม     -

๑๔ กรกฎาคม ๒๔๙๕ รับเสด็จ สมเด็จพระราชชนนี     -

๑๔-๑๖ กรกฎาคม ๒๔๙๕ ทรงถ่าย ทูลกระหม่อม ทรงถ่าย ๘ มม.

Kodachrome 

๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๔๙๕ สมเด็จ ทูลหม่อม ทรงบาตร วังสระปทุม     -

๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๕ ทรงถ่าย ทูลหม่อม     -

๒๘ กรกฎาคม ๒๔๙๕ พระประสูติกาลราชโอรส     -

๒๘ กรกฎาคม ๒๔๙๕ พระประสูติกาลราชโอรส     -

๒๘ กรกฎาคม ๒๔๙๕ พระประสูติกาลราชโอรส     -

๒๘-๓๑ กรกฎาคม ๒๔๙๕ สมโภชน์     -

๒๘ กรกฎาคม ๒๔๙๕ สมโภชน์     -

๒๘ กรกฎาคม ๒๔๙๕ สมโภชน์     -

๕ สิงหาคม ๒๔๙๕ พระราชพิธีสมโภชน์ ทูลกระหม่อม ฟ้าชาย     -

๙ สิงหาคม ๒๔๙๕ ถ่าย Title     -

๙ สิงหาคม ๒๔๙๕ ถ่าย Title     -

๙ สิงหาคม ๒๔๙๕ ถ่าย Title     -

๑๐ สิงหาคม ๒๔๙๕ ถ่าย Title ๑๒ สิงหาคม ๒๔๙๕ เฉลิมสมเด็จฯ     -

๑๕ สิงหาคม ๒๔๙๕ ถ่าย ทูลกระหม่อมหญิง ๑๗ สิงหาคม ๒๕๐๕

ทรงถ่ายทูลกระหม่อม

    -

๒๖ สิงหาคม ๒๔๙๕ Royal Family     -

๑-๒ กันยายน ๒๔๙๕ ทรงถ่าย     -

๑๒ กันยายน ๒๔๙๕ (ส่งสมเด็จ พระราชชนนี) วันคล้ายวันประสูติ     -

๑๔ กันยายน ๒๔๙๕ ทรงถ่าย     -

๑๕ กันยายน ๒๔๙๕ พระราชพิธีสมโภชน์ + ขึ้นพระอู่ เจ้าฟ้าชาย     -

๑๕ กันยายน ๒๔๙๕ พระราชพิธีสมโภชน์ + ขึ้นพระอู่ เจ้าฟ้าชาย     -

๑๕ กันยายน ๒๔๙๕ พระราชพิธีสมโภชน์ + ขึ้นพระอู่ เจ้าฟ้าชาย     -
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๑๕ กันยายน ๒๔๙๕ พระราชพิธีสมโภชน์ + ขึ้นพระอู่ เจ้าฟ้าชาย     -

๑๕ กันยายน ๒๔๙๕ พระราชพิธีสมโภชน์ + ขึ้นพระอู่ เจ้าฟ้าชาย     -

๑๕ กันยายน ๒๔๙๕ พระราชพิธีสมโภชน์ + ขึ้นพระอู่ เจ้าฟ้าชาย     -

๑๕ กันยายน ๒๔๙๕ พระราชพิธีสมโภชน์ + ขึ้นพระอู่ เจ้าฟ้าชาย     -

๓๐ กันยายน ๒๔๙๕ Royal Family     -

๓๐ กันยายน ๒๔๙๕ Royal Family     -

๕ ตุลาคม ๒๔๙๕ ทรงถ่าย     -

๙ ตุลาคม ๒๔๙๕ ส่งเสด็จ สมเด็จพระราชชนนี     -

๙ ตุลาคม ๒๔๙๕ ส่งเสด็จ สมเด็จพระราชชนนี     -

๑ ตุลาคม ๒๔๙๕ ทรงถ่าย     -

๑๓ ตุลาคม ๒๔๙๕ งานวันต�ารวจ     -

๑๓ ตุลาคม ๒๔๙๕ งานวันต�ารวจ     -

๑๓ ตุลาคม ๒๔๙๕ งานวันต�ารวจ     -

๑๔ ตุลาคม ๒๔๙๕ เสด็จ ทอดกฐิน     -

๑๕ ตุลาคม ๒๔๙๕ เสด็จ ทอดกฐิน (ทรงถ่าย) ทรงถ่าย

๒๓ ตุลาคม ๒๔๙๕ เสด็จถวายบังคม พระรูปทรงม้า     -

๒๓-๒๗ ตุลาคม ๒๔๙๕ ทรงถ่าย     -

๒๗ ตุลาคม ๒๔๙๕ ทรงถ่าย     -

๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๕ ทรงถ่าย     -

๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๕ ทรงถ่าย     -

๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๕ ทรงถ่าย     -

๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๕ เสด็จ วางพวงมาลา ทหารอาสา     -

๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๕ เจ้าชาย Axel เฝ้าฯ     -

๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๕ ทรงถ่าย     -

๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๕ ทรงถ่าย     -

๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๙๕ ทรงถ่าย     -

๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๕ ฉลองสมเด็จ พระสังฆราช     -

๒๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๕ ทรงเล่นเรือ สวนลุม     -

๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๕ ทรงถ่าย     -

๒๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๕ งานวชิราวุธานุสรณ์     -

๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๕ เสด็จ โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ     -
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๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๕ เสด็จ โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ     -

๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๕ โปลิโอ สงเคราะห์     -

๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๕ โปลิโอ สงเคราะห์     -

๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๕ โปลิโอ สงเคราะห์     -

๑ ธันวาคม ๒๔๙๕ เสด็จฯ เปิดงานกรีฑา     -

๒ ธันวาคม ๒๔๙๕ เสด็จ งานศิลปหัตถกรรม     -

๒ ธันวาคม ๒๔๙๕ เสด็จ จุฬา     -

๕ ธันวาคม ๒๔๙๕ เสด็จ งานเฉลิม มหาสมาคม     -

๕ ธันวาคม ๒๔๙๕ เสด็จ งานเฉลิมพระชนมพรรษา     -

๘ ธันวาคม ๒๔๙๕ เสด็จ เปิดงานรัฐธรรมนูญ อุทยานสโมสร     -

๘ ธันวาคม ๒๔๙๕ อุทยานสโมสร     -

๙ ธันวาคม ๒๔๙๕ แห่ของพวกชาวเหนือ (งานรัฐธรรมนูญ)       -

๙ ธันวาคม ๒๔๙๕ แห่ของพวกชาวเหนือ (งานรัฐธรรมนูญ)      -

๙ ธันวาคม ๒๔๙๕ แห่ของพวกชาวเหนือ (งานรัฐธรรมนูญ)       -

๑๒ ธันวาคม ๒๔๙๕ เสด็จประพาสงานรัฐธรรมนูญ       -

๑๓ ธันวาคม ๒๔๙๕ ทรงถ่าย     -

๑๖ ธันวาคม ๒๔๙๕ ทรงถ่าย     -

๒๓ ธันวาคม ๒๔๙๕ ทรงถ่าย     -

๒๓-๒๘ ธันวาคม ๒๔๙๕ ทรงถ่าย     -

๒๘ ธันวาคม ๒๔๙๕ ทรงถ่าย     -

๒๙ ธันวาคม ๒๔๙๕ ทรงถ่าย     -

๒๙ ธันวาคม ๒๔๙๕ ทรงถ่าย     -

๑ มกราคม ๒๔๙๖ ปีใหม่เกษตร     -

๔-๘ มกราคม ๒๔๙๖ แข่งม้า Darby ทรงถ่าย     -

๒๕ มกราคม ๒๔๙๖ ตรวจพล สวนสนาม พระราชทาน ธงไชย ฯ     -

๒๕ มกราคม ๒๔๙๖ สวนสนาม + ยุทธกีฬา     -

๒๕ มกราคม ๒๔๙๖ สวนสนาม + ยุทธกีฬา     -

๒๕ มกราคม ๒๔๙๖ สวนสนาม + ยุทธกีฬา     -

๒๕ มกราคม ๒๔๙๖ สวนสนาม + ยุทธกีฬา     -

๒๕ มกราคม ๒๔๙๖ สวนสนาม + ยุทธกีฬา     -

๒๕ มกราคม ๒๔๙๖ สวนสนาม + ยุทธกีฬา     -
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๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖ ถ่าย Title     -

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖ ถ่าย Title     -

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖ ถ่าย Title     -

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖ ถ่าย Title     -

๖ มีนาคม ๒๔๙๖ ถ่าย Title (เครื่องใหม่)     -

๑๐ มีนาคม ๒๔๙๖ ถ่าย Title (เครื่องใหม่)     -

๑๓ มีนาคม ๒๔๙๖ ทรงถ่าย     -

๑๙-๒๑ มีนาคม ๒๔๙๖ ทรงถ่าย โรงเรียนเทพศิรินทร์     -

๒๓ มีนาคม ๒๔๙๖ งานแสดงการบิน กองทัพอากาศ     -

๒๙ มีนาคม ๒๔๙๖ งานแสดงการบิน กองทัพอากาศ     -

๒๙ มีนาคม ๒๔๙๖ งานแสดงการบิน กองทัพอากาศ     -

๕ เมษายน ๒๔๙๖ ทรงบาตร     -

๕ เมษายน ๒๔๙๖ พระราชทานน�้าชา     -

๕ เมษายน ๒๔๙๖ ทรงถ่าย วันประสูติ ทูลหม่อม     -

๖-๗ เมษายน ๒๔๙๖ เสด็จสนามหลวง + หัวหิน     -

๖ เมษายน ๒๔๙๖ เสด็จ งานวันกาชาด     -

๗ เมษายน ๒๔๙๖  เสด็จ หัวหิน     -

๗ เมษายน ๒๔๙๖ เสด็จ หัวหิน     -

๑๐ เมษายน ๒๔๙๖ เสด็จป่า     -

๑๑ เมษายน ๒๔๙๖ เสด็จมฤคทายวัน     -

๑๒ เมษายน ๒๔๙๖ เสด็จประพาสป่า+เขาดิน     -

๑๓ เมษายน ๒๔๙๖ เสด็จเปิดงานเขาไกรลาศ     -

๒ พฤษภาคม ๒๔๙๖ เสด็จปากทวาร     -

๒ พฤษภาคม ๒๔๙๖ เสด็จปากทวาร     -

๑๐ พฤษภาคม ๒๔๙๖ ทรงถ่าย     -

๑๐ พฤษภาคม ๒๔๙๖ ทรงถ่าย     -

๑๑ พฤษภาคม ๒๔๙๖ เสด็จ เพชรบุรี     -

๑๑ พฤษภาคม ๒๔๙๖ เสด็จเพชรบุรี + ประจวบ     -

๑๑ พฤษภาคม ๒๔๙๖ ทรงถ่าย     -

๑๓ พฤษภาคม ๒๔๙๖ เสด็จประจวบ     -

๑๐-๑๒ มิถุนายน ๒๔๙๖ ทรงถวายทูลกระหม่อม     -
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๑๐-๑๒ มิถุนายน ๒๔๙๖ ทรงถวายทูลกระหม่อม     -

๑๕ มิถุนายน ๒๔๙๖ ทรงถวายทูลกระหม่อม     -

๑๘-๒๒ มิถุนายน ๒๔๙๖ ทรงถวายทูลกระหม่อม     -

๒๒ มิถุนายน ๒๔๙๖ ทรงถวายทูลกระหม่อม     -

๒๕ มิถุนายน ๒๔๙๖ ทรงถวายทูลกระหม่อม     -

๑๑ กรกฎาคม ๒๔๙๖ ทรงถ่าย ทรงชิงช้า ชาย     -

๑๒ กรกฎาคม ๒๔๙๖ ทรงถ่าย ทรงชิงช้า ชาย     -

๑๒-๑๔ กรกฎาคม ๒๔๙๖ ทรงถ่าย ทรงชิงช้า ชาย     -

๑๗ กรกฎาคม ๒๔๙๖ เสด็จ โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ     -

๑๘ กรกฎาคม ๒๔๙๖ ทรงถ่าย     -

๒๘ กรกฎาคม ๒๔๙๖ ทรงบาตร     -

๒๘ กรกฎาคม ๒๔๙๖ ทรงบาตร     -

๘ สิงหาคม ๒๔๙๖ ทรงถ่าย     -

๑๒ สิงหาคม ๒๔๙๖ งานวันเฉลิม สมเด็จฯ     -

๑๒ สิงหาคม ๒๔๙๖ งานวันเฉลิม สมเด็จฯ     -

๑๒ สิงหาคม ๒๔๙๖ งานวันเฉลิม สมเด็จฯ     -

๑๒ สิงหาคม ๒๔๙๖ งานวันเฉลิม สมเด็จฯ     -

๕ กันยายน ๒๔๙๖ ทรงถ่าย     -

๗ กันยายน ๒๔๙๖ เสด็จนครปฐม

เสด็จนครไชยศรี

เสด็จหนองดินแดง

เสด็จสามพราน

เสด็จบางยาง

    -

๑๕ กันยายน ๒๔๙๖ ทรงถ่าย     -

๑๗ กันยายน ๒๔๙๖ ทรงถ่าย     -

๒๗ กันยายน ๒๔๙๖ ทรงถ่าย     -

๗ ตุลาคม ๒๔๙๖ ทรงถ่าย และเสด็จฯ ศิริราช     -

๑๑ ตุลาคม ๒๔๙๖ ทรงถ่าย และเสด็จฯ ศิริราช     -

๑๕-๑๗ ตุลาคม ๒๔๙๖ ทรงถ่าย และเสด็จฯ ศิริราช     -

๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ เสด็จฯ กฐิน วัดนิเวศ     -

๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ ทรงตรึงหมุดธงไชย     -
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๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ วันราชวัลลภ     -

๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ วันราชวัลลภ     -

๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ วันราชวัลลภ     -

๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ วันราชวัลลภ     -

๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ วันราชวัลลภ     -

๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ อยุธยา     -

๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ อยุธยา     -

๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ อยุธยา     -

๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ อยุธยา บนพลับพลา     -

๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ อยุธยา บนพลับพลา     -

๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ อยุธยา บนพลับพลา     -

๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ ทรงถ่าย     -

๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ ทรงถ่าย ทูลหม่อมทั้ง ๒ พระองค์     -

๗ ธันวาคม ๒๔๙๖ ทรงถ่าย     -

๘ ธันวาคม ๒๔๙๖ ราชอุทยานฯ     -

๘ ธันวาคม ๒๔๙๖ ราชอุทยานฯ     -

๑๖ ธันวาคม ๒๔๙๖ ทรงถ่าย     -

๑๖ ธันวาคม ๒๔๙๖ ทรงถ่าย     -

๒๓ ธันวาคม ๒๔๙๖ เสด็จฯ เรือหลวงประแส     -

๒๕ ธันวาคม ๒๔๙๖ ทรงถ่าย     -

๒๙ ธันวาคม ๒๔๙๖ เขาดิน     -

๑๒ มกราคม ๒๔๙๗ ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง     -

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗ เสด็จ โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ     -

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗ ทรงถ่าย     -

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๗ ทรงถ่าย     -

๕ มีนาคม ๒๔๙๗ เสด็จศรีราชา บางแสน

พิธีวางศิลาฤกษ์ ตึกเด็กอนาถา (๒๒ มีนาคม ๒๔๙๗)

วันคล้ายวันประสูติ ทูลหม่อมหญิง (๕ เมษายน ๒๔๙๗)

พิธีเปิดอนุสาวรีย์พระเจ้าตาก

    -

๘ มีนาคม ๒๔๙๗ ทรงถ่าย (เมษายน ๒๔๙๗)     -

๑๑ มีนาคม ๒๔๙๗ ทรงถ่าย (เมษายน ๒๔๙๗)     -
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๑๑-๑๒-๒๔ มีนาคม ๒๔๙๗ ทรงถ่าย (เมษายน ๒๔๙๗)     -

๒๗ เมษายน ๒๔๙๗ เปิดถ่าย นเรศวร     -

๒๗-๓๐ เมษายน ๒๔๙๗ แสดงการโดดร่ม     -

๒๙ เมษายน ๒๔๙๗ ทูลกระหม่อม     -

๓๐ เมษายน ๒๔๙๗ เสด็จฯ หมู่บ้านกะเหรี่ยง     -

๓๐ เมษายน ๒๔๙๗ เสด็จฯ หมู่บ้านกะเหรี่ยง     -

๙ พฤษภาคม ๒๔๙๗ ทูลหม่อมหญิง     -

๑๗-๒๕ พฤษภาคม ๒๔๙๗ เสด็จฯ เพชรบุรี     -

๒๕ พฤษภาคม ๒๔๙๗ เสด็จฯ เพชรบุรี     -

๒๕ พฤษภาคม ๒๔๙๗ พระราชทาน พระบรมธาตุ วัดพระแก้ว     -

๓ มิถุนายน ๒๔๙๗ ทูลหม่อม ๒ พระองค์     -

๕ มิถุนายน ๒๔๙๗ พระราชวังไกลกังวล     -

๑๒ กรกฎาคม ๒๔๙๗ เสด็จ Private วัดพระแก้ว     -

๑๖ กรกฎาคม ๒๔๙๗ Title     -

๒๘ กรกฎาคม ๒๔๙๗ Title     -

๓๐ กรกฎาคม ๒๔๙๗ Title     -

๓๐ กรกฎาคม ๒๔๙๗ Title     -

๓๑ กรกฎาคม ๒๔๙๗ Title     -

๓๑ กรกฎาคม ๒๔๙๗ Title     -

๔ กันยายน ๒๔๙๗ เสด็จเรือ ทรงถ่าย     -

๔-๙ กันยายน ๒๔๙๗ ทูลกระหม่อม     -

๕ กันยายน ๒๔๙๗ ทูลกระหม่อม     -

๕-๙ กันยายน ๒๔๙๗ ทรงถ่าย     -

๒๓ กันยายน ๒๔๙๗ ไฟไหม้ บ้านโป่ง     -

๒๖ ตุลาคม ๒๔๙๗ พระราชทานผ้ากฐิน     -

๒๖ ตุลาคม ๒๔๙๗ พระราชทานผ้ากฐิน     -

๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ เสด็จเกาะสีชัง     -

๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ งานลูกเสือ     -

๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ งานลูกเสือ     -

๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ งานลูกเสือ     -

๑ ธันวาคม ๒๔๙๗ ทรงเปิดตึกเด็กอนาถา     -
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๑ ธันวาคม ๒๔๙๗ ทรงเปิดตึกเด็กอนาถา     -

๘ ธันวาคม ๒๔๙๗ ราชอุทยาน     -

๘ ธันวาคม ๒๔๙๗ รับเสด็จฯ เจ้านโรดม (เขมร)     -

๘ ธันวาคม ๒๔๙๗ รับเสด็จฯ เจ้านโรดม (เขมร)     -

๘ ธันวาคม ๒๔๙๗ รับเสด็จฯ เจ้านโรดม (เขมร)     -

๘ ธันวาคม ๒๔๙๗ รับเสด็จฯ เจ้านโรดม (เขมร)     -

๘ ธันวาคม ๒๔๙๗ รับเสด็จฯ เจ้านโรดม (เขมร)     -

๘ ธันวาคม ๒๔๙๗ ทรงถ่าย     -

๒๑ ธันวาคม ๒๔๙๗ ส่งเสด็จ     -

๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๔๙๗ ลูกเสือสวนสนาม     -

๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๔๙๗ ลูกเสือสวนสนาม     -

๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๔๙๗ ลูกเสือสวนสนาม     -

๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๔๙๗ กองทัพเรือ 

เจ้าฟ้านโรดม เสด็จวัดพระแก้ว + เรือประจ�าทวีป

งานกองทัพเรือ

    -

๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๔๙๗ งานกองทัพเรือ     -

๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๔๙๗ งานกองทัพเรือ     -

๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๔๙๗ งานกองทัพเรือ     -

๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๔๙๗ งานกองทัพเรือ     -

๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๔๙๗ งานกองทัพเรือ     -

๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๔๙๗ งานกองทัพเรือ     -

๒๔ ธันวาคม ๒๔๙๗ ทรงถ่ายทูลกระหม่อม     -

๒๔-๒๕ ธันวาคม ๒๔๙๗ ทรงถ่ายทูลกระหม่อม     -

๒๕ ธันวาคม ๒๔๙๗ ทรงถ่ายทูลกระหม่อม

X. Mas

    -

๒๕ ธันวาคม ๒๔๙๗ X. Mas     -

๘ มกราคม ๒๔๙๘ พระราชทานเรือ

(พราหมณ์)

    -

๒๖ มกราคม ๒๔๙๘ วันกองทัพบก     -

๒๖ มกราคม ๒๔๙๘ วันกองทัพบก     -
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๒๖ มกราคม ๒๔๙๘ วันกองทัพบก     -

*หมายเหตุ ทรงถ่ายทูลกระหม่อม     -

๒ เมษายน ๒๔๙๘ พระประสูติกาล ทูลกระหม่อมสิรินทร     -

๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๘ สมโภชน์เดือน     -

๑๖ พฤษภาคม ๒๔๙๘ สมโภชน์เดือน     -

๑๖ พฤษภาคม ๒๔๙๘ ขึ้นพระอู่     -

๑๖ พฤษภาคม ๒๔๙๘ ขึ้นพระอู่     -

๑๖ พฤษภาคม ๒๔๙๘ ขึ้นพระอู่     -

๑๖ พฤษภาคม ๒๔๙๘ ขึ้นพระอู่     -

๒๔ พฤษภาคม ๒๔๙๘ ทูลหม่อมชาย     -

๒๕ พฤษภาคม ๒๔๙๘ ทูลหม่อมชาย     -

๒๗ พฤษภาคม ๒๔๙๘ สรงน�้า     -

๑ มิถุนายน ๒๔๙๘ เสด็จบ่อพลอย     -

๕ มิถุนายน ๒๔๙๘ ทรงถ่าย     -

๕ มิถุนายน ๒๔๙๘ ทรงถ่าย     -

๕-๑๑ กรกฎาคม ๒๔๙๘ ทรงถ่าย     -

๑๑ กรกฎาคม ๒๔๙๘ ทรงถ่าย     -

๒๗ สิงหาคม ๒๔๙๘ ทูลหม่อมชาย     -

๓๐ สิงหาคม ๒๔๙๘ เสด็จ สวนจิต     -

๓๐ สิงหาคม ๒๔๙๘ เสด็จ สวนจิต     -

๑๙ กันยายน ๒๔๙๘ เสด็จฯ วังหลวง     -

๒๐ กันยายน ๒๔๙๘ เสด็จ สุพรรณบุรี     -

๒๐ กันยายน ๒๔๙๘ เสด็จ สุพรรณบุรี     -

๒๐ กันยายน ๒๔๙๘ เสด็จ สุพรรณบุรี     -

๒๐ กันยายน ๒๔๙๘ เสด็จ สุพรรณบุรี     -

๒๐ กันยายน ๒๔๙๘ เสด็จ สุพรรณบุรี     -

๒๐ กันยายน ๒๔๙๘ เสด็จ สุพรรณบุรี     -

๒๐ กันยายน ๒๔๙๘ เสด็จ สุพรรณบุรี     -

๒๐ กันยายน ๒๔๙๘ เสด็จ สุพรรณบุรี     -

๒๐ กันยายน ๒๔๙๘ เสด็จ สุพรรณบุรี     -

๒๘ กันยายน ๒๔๙๘ เสด็จ ชัยนาท อ่างทอง     -
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๒๘ กันยายน ๒๔๙๘ เสด็จ ชัยนาท อ่างทอง     -

๒๘ กันยายน ๒๔๙๘ เสด็จ ชัยนาท อ่างทอง     -

๒๘ กันยายน ๒๔๙๘ เสด็จ ชัยนาท อ่างทอง     -

๒๘ กันยายน ๒๔๙๘ เสด็จ ชัยนาท อ่างทอง     -

๒๘ กันยายน ๒๔๙๘ เสด็จ ชัยนาท อ่างทอง     -

๒๘ กันยายน ๒๔๙๘ เสด็จ ชัยนาท อ่างทอง     -

๒๘ กันยายน ๒๔๙๘ เสด็จ ชัยนาท อ่างทอง     -

๒๘ กันยายน ๒๔๙๘ เสด็จ ชัยนาท อ่างทอง     -

๒๘ กันยายน ๒๔๙๘ เสด็จ ชัยนาท อ่างทอง     -

๒๘ กันยายน ๒๔๙๘ เสด็จ ชัยนาท อ่างทอง     -

๒-๒๐ พฤศจกิายน ๒๔๙๘ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรภาคอีสาน นครราชสีมา ชัยภูมิ  

ขอนแก่น เลย อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม 

กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 

สุรินทร์ บุรีรัมย์

แก้วขวัญ

๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ ทูลหม่อมเล่นกับข้าว พระที่นั่งอัมพร     -

๘ ธันวาคม ๒๔๙๘ ราชอุทยาน     -

๘ ธันวาคม ๒๔๙๘ พลายบุญเลิศ     -

๘ ธันวาคม ๒๔๙๘ พลายบุญเลิศ     -

๑ มกราคม ๒๔๙๙ ถ่าย Title     -

๑ มกราคม ๒๔๙๙ ถ่าย Title     -

๑ มกราคม ๒๔๙๙ ถ่าย Title     -

๑ มกราคม ๒๔๙๙ ถ่าย Title     -

๑ มกราคม ๒๔๙๙ ถ่าย Title     -

๑ มกราคม ๒๔๙๙ ถ่าย Title     -

๑ มกราคม ๒๔๙๙ ถ่าย Title     -

๑ มกราคม ๒๔๙๙ ถ่าย Title     -

๑ มกราคม ๒๔๙๙ ถ่าย Title     -

๓ มกราคม ๒๔๙๙ ถ่าย Title ครั้งที่ ๒     -

๓ มกราคม ๒๔๙๙ ถ่าย Title ครั้งที่ ๒     -

๓ มกราคม ๒๔๙๙ ถ่าย Title ครั้งที่ ๒     -

๓ มกราคม ๒๔๙๙ ถ่าย Title ครั้งที่ ๒     -
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มกราคม-มีนาคม ๒๔๙๙ ทรงถ่าย พระอิริยาบถต่าง ๆ ของทูลหม่อมหญิง+ชาย     -

๓ มกราคม ๒๔๙๙ ถ่าย Title ครั้งที่ ๒     -

๓ มกราคม ๒๔๙๙ ถ่าย Title ครั้งที่ ๒     -

๓ มกราคม ๒๔๙๙ ถ่าย Title ครั้งที่ ๒     -

๕ เมษายน ๒๔๙๙ เสด็จพิมานเมฆ ในวันคล้ายวันประสูติทูลหม่อม     -

๑๐ เมษายน ๒๔๙๙ ทูลหม่อมที่หัวหิน     -

๒๕ เมษายน ๒๔๙๙ งานเมรุ สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ     -

๒๗ เมษายน ๒๔๙๙ งานเมรุ สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ     -

พฤษภาคม ๒๔๙๙ ถ่ายที่หัวหิน     -

๑ มิถุนายน ๒๔๙๙ เสด็จฯ ถ�้าจอมพล

เสด็จฯ สัตหีบ

    -

กรกฎาคม ๒๔๙๙ หัวหิน     -

๒๘ กรกฎาคม ๒๔๙๙ วันคล้ายวันประสูติทูลหม่อมชาย     -

๑๒ สิงหาคม ๒๔๙๙ วันเฉลิม สมเด็จฯ     -

๑๒ กันยายน ๒๔๙๙ ทรงถ่าย     -

๒๘ กันยายน ๒๔๙๙ วัดพระแก้ว     -

*หมายเหตุ ๑ ตุลาคม ทรงถ่ายทูลกระหม่อม และทรงผนวช     -

๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ทรงถ่าย     -

๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ทรงถ่าย     -

๑๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ทรงเปิดตึกประชาธิปก จันทบุรี     -

๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ทูลหม่อม เสด็จโรงเรียนราชินี     -

๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ทรงถ่าย     -

๑๐ มกราคม ๒๕๐๐ เสด็จฯ เสาวภา แก้วขวัญ

๑๐ มกราคม ๒๕๐๐ ทรงถ่าย ทรงถ่าย

*หมายเหตุ ๗ กุมภาพันธ์ เสด็จฯ ชัยนาท (เขื่อน)

๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ทรงถ่ายทูลหม่อมทรง

พระอักษร พระที่นั่งอุดร

๑๙ กุมภาพันธ์ ทรงถ่ายทูลหม่อม

๒๑ กุมภาพันธ์ เสด็จฯ โรงเรียนราชินี

๒๗ มีนาคม ทรงถ่ายทูลหม่อม

    -

๑๐ มกราคม ๒๕๐๐ ทรงถ่าย ทรงถ่าย 
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๒ เมษายน ๒๕๐๐ วันประสูติ ทูลหม่อมฟ้าหญิง สิรินธร แก้วขวัญ

๕ เมษายน ๒๕๐๐ วันประสูติ ทูลหม่อมฟ้าหญิง สิรินธร  แก้วขวัญ

๕ เมษายน ๒๕๐๐ วันประสูติ ทูลหม่อมฟ้าหญิง สิรินธร แก้วขวัญ

๕ เมษายน ๒๕๐๐ หัวหิน แก้วขวัญ

๕ เมษายน ๒๕๐๐ หัวหิน แก้วขวัญ

๑๑ เมษายน ๒๕๐๐ หัวหิน แก้วขวัญ

๒๐ เมษายน ๒๕๐๐ ทรงถ่าย ทรงถ่าย 

๒๐ เมษายน ๒๕๐๐ ทรงถ่าย ทรงถ่าย

๒๐ เมษายน ๒๕๐๐ ทรงถ่าย ทรงถ่าย

๒๖ เมษายน ๒๕๐๐ ทูลหม่อม     -

๒๖ เมษายน ๒๕๐๐ ทูลหม่อม     -

๒๖ เมษายน ๒๕๐๐ ทูลหม่อม     -

๒๖ เมษายน ๒๕๐๐ ทูลหม่อม     -

๒๘ เมษายน ๒๕๐๐ ทรงบาตร หัวหิน     -

๒๘ เมษายน ๒๕๐๐ ทรงบาตร หัวหิน     -

๒๘ เมษายน ๒๕๐๐ ทูลหม่อม     -

๒๘ เมษายน ๒๕๐๐ ทรงสกีน�้า     -

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๐๐ แห่รถ ๒๕ พุทธศตวรรษ     -

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๐๐ แห่รถ ๒๕ พุทธศตวรรษ     -

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๐๐ แห่รถ ๒๕ พุทธศตวรรษ     -

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๐๐ แห่เรือ     -

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๐๐ แห่เรือ     -

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๐๐ แห่เรือ     -

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๐๐ แห่เรือ     -

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๐๐ แห่เรือ     -

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๐๐ ทูลหม่อมที่หัวหิน     -

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๐๐ ทูลหม่อมที่หัวหิน     -

๙ มิถุนายน ๒๕๐๐ เสด็จฯ เปิดตึกอานันทมหิดล     -

๙ มิถุนายน ๒๕๐๐ เสด็จฯ เปิดตึกอานันทมหิดล     -

๖ กรกฎาคม ๒๕๐๐ สมโภชน์ ๓ วัน ทูลหม่อม แก้วขวัญ

๖ กรกฎาคม ๒๕๐๐ สมโภชน์ ๓ วัน ทูลหม่อม แก้วขวัญ
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๖ กรกฎาคม ๒๕๐๐ สมโภชน์ ๓ วัน ทูลหม่อม แก้วขวัญ

๖ กรกฎาคม ๒๕๐๐ สมโภชน์ ๓ วัน ทูลหม่อม แก้วขวัญ

๖ กรกฎาคม ๒๕๐๐ สมโภชน์ ๓ วัน ทูลหม่อม แก้วขวัญ

๖ กรกฎาคม ๒๕๐๐ สมโภชน์ ๓ วัน ทูลหม่อม แก้วขวัญ

๖ กรกฎาคม ๒๕๐๐ สมโภชน์ ๓ วัน ทูลหม่อม แก้วขวัญ

๖ กรกฎาคม ๒๕๐๐ สมโภชน์ ๓ วัน ทูลหม่อม แก้วขวัญ

๖ กรกฎาคม ๒๕๐๐ ทรงถ่าย ทรงถ่าย 

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๐๐ ทรงบาตรเข้าพรรษา ทรงถ่าย

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๐ วันคล้ายวันประสูติ ทูลหม่อมชาย ทรงถ่าย

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๐ วันคล้ายวันประสูติ ทูลหม่อมชาย ทรงถ่าย

๑๕ สิงหาคม ๒๕๐๐ รับเสด็จประธานาธิบดีโง ดินห์ เดียม     -

๒๒ สิงหาคม ๒๕๐๐ สมโภชน์เดือน ทูลหม่อมจุฬาภรณ์ แก้วขวัญ

๒๓ สิงหาคม ๒๕๐๐ สมโภชน์เดือน ทูลหม่อมจุฬาภรณ์ แก้วขวัญ

๒๓ สิงหาคม ๒๕๐๐ สมโภชน์เดือน ทูลหม่อมจุฬาภรณ์ แก้วขวัญ

๒๓ สิงหาคม ๒๕๐๐ สมโภชน์เดือน ทูลหม่อมจุฬาภรณ์ แก้วขวัญ

๒๓ สิงหาคม ๒๕๐๐ สมโภชน์เดือน ทูลหม่อมจุฬาภรณ์ แก้วขวัญ

๒๓ สิงหาคม ๒๕๐๐ สมโภชน์เดือน ทูลหม่อมจุฬาภรณ์ แก้วขวัญ

๒๓ สิงหาคม ๒๕๐๐ สมโภชน์เดือน ทูลหม่อมจุฬาภรณ์ แก้วขวัญ

๑ กันยายน ๒๕๐๐ ทรงถ่าย ทรงถ่าย

๑๐ กันยายน ๒๕๐๐ อุทยานสโมสร แก้วขวัญ

๒๔ กันยายน ๒๕๐๐ Title แก้วขวัญ

๒๖ กันยายน ๒๕๐๐ สมเด็จ ทรงขับเครื่องบิน แก้วขวัญ

๒๖ กันยายน ๒๕๐๐ พระบรมฉายาลักษณ์ แก้วขวัญ

๒ ตุลาคม ๒๕๐๐ ดอนเมือง     -

๒๑ ตุลาคม ๒๕๐๐ เสด็จ วังสระปทุม     -

๒๓ ตุลาคม ๒๕๐๐ พระสมุทรเจดีย์

งานพระรูป, เสาชิงช้า

    -

๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๐ ขึ้นพระต�าหนักจิตรลดา แก้วขวัญ

๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ ทรงถ่าย แก้วขวัญ

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ สมเด็จ พระพี่นาง รับปีกเรือบิน แก้วขวัญ
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๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ เสด็จฯ อยุธยา

เสด็จฯ บางปะอิน

แก้วขวัญ

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ อุทยานสโมสรนานาชาติ แก้วขวัญ

๕ ธันวาคม ๒๕๐๐ สวนสนาม ทหารรักษาพระองค์ แก้วขวัญ

๘ ธันวาคม ๒๕๐๐ อุทยานสโมสร แก้วขวัญ

๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๐ ทูลหม่อมเสด็จ งานกาชาด แก้วขวัญ

๑ มกราคม ๒๕๐๑ ทรงบาตร จักรี แก้วขวัญ

๑ มกราคม ๒๕๐๑ ทรงบาตร จักรี แก้วขวัญ

๑ มกราคม ๒๕๐๑ ทรงบาตร จักรี แก้วขวัญ

๗ มกราคม ๒๕๐๑ งานเนื่องในวันปีใหม่ แก้วขวัญ

๗ มกราคม ๒๕๐๑ งานเนื่องในวันปีใหม่ แก้วขวัญ

๗ มกราคม ๒๕๐๑ งานเนื่องในวันปีใหม่ แก้วขวัญ

๗ มกราคม ๒๕๐๑ งานเนื่องในวันปีใหม่ แก้วขวัญ

๗ มกราคม ๒๕๐๑ ทูลหม่อมทรงประทานเลี้ยง ที่โรงเรียน แก้วขวัญ

๗ มกราคม ๒๕๐๑ ทรงถ่าย ทรงถ่าย 

๗ มกราคม ๒๕๐๑ ทรงถ่าย แก้วขวัญ

๙ มกราคม ๒๕๐๑ ทูลหม่อม ทรงเพาะต้นไม้ที่ท�าการสวน แก้วขวัญ

๙ มกราคม ๒๕๐๑ ทูลหม่อม ทรงเพาะต้นไม้ที่ท�าการสวน แก้วขวัญ

๙ มกราคม ๒๕๐๑ ทูลหม่อม ทรงเพาะต้นไม้ที่ท�าการสวน แก้วขวัญ

๙ มกราคม ๒๕๐๑ ทรงเล่นเรือ แก้วขวัญ

๙ มกราคม ๒๕๐๑ ทรงเล่นเรือ แก้วขวัญ

๙-๑๑ มกราคม ๒๕๐๑ ทรงถ่าย ทรงถ่าย

๙-๑๑ มกราคม ๒๕๐๑ ทรงถ่าย แก้วขวัญ

๑๖ มกราคม ๒๕๐๑ เสด็จฯ โรงพยาบาลโรคเรื้อน แก้วขวัญ

๑๖ มกราคม ๒๕๐๑ เสด็จฯ โรงพยาบาลโรคเรื้อน แก้วขวัญ

๑๖ มกราคม ๒๕๐๑ เสด็จฯ โรงพยาบาลโรคเรื้อน แก้วขวัญ

๑๗ มกราคม ๒๕๐๑ ทูลหม่อมทรงปลูกผัก สวนครัว แก้วขวัญ

๑๗ มกราคม ๒๕๐๑ ทูลหม่อมทรงปลูกผัก สวนครัว แก้วขวัญ

๒๔ มกราคม ๒๕๐๑ สมเด็จฯ พระบรมราชินีนาถ

เสด็จฯ โรงเรียนละอออุทิศ

แก้วขวัญ
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๒๔ มกราคม ๒๕๐๑ สมเด็จฯ พระบรมราชินีนาถ

เสด็จฯ โรงเรียนละอออุทิศ

แก้วขวัญ

๒๕ มกราคม ๒๕๐๑ เสด็จฯ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย สระบุรี แก้วขวัญ

๒๕ มกราคม ๒๕๐๑ เสด็จฯ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย สระบุรี     -

๒๕ มกราคม ๒๕๐๑ เสด็จฯ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย สระบุรี     -

๒๕ มกราคม ๒๕๐๑ เสด็จฯ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย สระบุรี     -

๒๕ มกราคม ๒๕๐๑ เสด็จฯ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย สระบุรี     -

*หมายเหตุ ๒๗ มกราคม ทรงถ่ายโรงปูนท่าหลวง (ขาวด�า)     -

๒๕ มกราคม ๒๕๐๑ ทรงถ่าย     -

๓๑ มกราคม ๒๕๐๑ เสด็จฯ ลงสวนครัว     -

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ ทรงถ่าย     -

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ ทรงถ่าย     -

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ ทรงรับลูกช้างสีประหลาด     -

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ โรงเรียนทูลหม่อม     -

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ โรงเรียนทูลหม่อม     -

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ โรงเรียนทูลหม่อม     -

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ โรงเรียนทูลหม่อม     -

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ โรงเรียนทูลหม่อม     -

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ โรงเรียนทูลหม่อม     -

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ โรงเรียนทูลหม่อม     -

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ โรงเรียนทูลหม่อม     -

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ โรงเรียนทูลหม่อม     -

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ ทูลหม่อม ทรงเก็บผัก

ทูลหม่อม โรงเรียนราชินี

    -

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ ทูลหม่อม ทรงบัลเล่ต์

ทูลหม่อม ร�าละครราชินี

    -

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ ทรงถ่ายที่โรงเรียน     -

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ ทรงถ่ายที่โรงเรียน 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ ทรงถ่ายที่โรงเรียน 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ ทรงถ่ายที่โรงเรียน 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ ทรงถ่ายที่โรงเรียน 
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๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ - (ไม่ทราบถ่ายอะไร) 

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ - (ไม่ทราบถ่ายอะไร) 

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ - (ไม่ทราบถ่ายอะไร) 

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ - (ไม่ทราบถ่ายอะไร) 

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ - (ไม่ทราบถ่ายอะไร) 

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ เสด็จฯ ประพาสภาคเหนือ ทรงถ่าย

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ เสด็จฯ ประพาสภาคเหนือ ทรงถ่าย

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ เสด็จฯ ประพาสภาคเหนือ แก้วขวัญ

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ เสด็จฯ ประพาสภาคเหนือ แก้วขวัญ

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ เสด็จฯ ประพาสภาคเหนือ ท่านปิยะ

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ เสด็จฯ ประพาสภาคเหนือ ท่านปิยะ

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ เสด็จฯ ประพาสภาคเหนือ ขวัญแก้ว

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ เสด็จฯ ประพาสภาคเหนือ ขวัญแก้ว

๓๑ มีนาคม ๒๕๐๑ ทรงถ่ายงานทูลหม่อม ซ้อมใหญ่โรงละคร แก้วขวัญ

๓๑ มีนาคม ๒๕๐๑ ทรงถ่ายงานทูลหม่อม ซ้อมใหญ่โรงละคร แก้วขวัญ

๓๑ มีนาคม ๒๕๐๑ ทรงถ่ายงานทูลหม่อม ซ้อมใหญ่โรงละคร แก้วขวัญ

๓๑ มีนาคม ๒๕๐๑ ทรงถ่ายงานทูลหม่อม ซ้อมใหญ่โรงละคร แก้วขวัญ

๓๑ มีนาคม ๒๕๐๑ ทรงถ่ายงานทูลหม่อม ซ้อมใหญ่โรงละคร แก้วขวัญ

๓๑ มีนาคม ๒๕๐๑ ทรงถ่ายงานทูลหม่อม ซ้อมใหญ่โรงละคร แก้วขวัญ

๓๑ มีนาคม ๒๕๐๑ ทรงถ่ายงานทูลหม่อม ซ้อมใหญ่โรงละคร แก้วขวัญ

๓๑ มีนาคม ๒๕๐๑ ทรงถ่ายงานทูลหม่อม ซ้อมใหญ่โรงละคร แก้วขวัญ

๓๑ มีนาคม ๒๕๐๑ ทรงถ่ายงานทูลหม่อม ซ้อมใหญ่โรงละคร

๒ เมษายน ๒๕๐๑ ทรงถ่าย หัวหิน ทรงถ่าย

๕ เมษายน ๒๕๐๑ ทรงถ่าย หัวหิน ทรงถ่าย

๕ เมษายน ๒๕๐๑ ทรงถ่าย หัวหิน ทรงถ่าย

๕ เมษายน ๒๕๐๑ ทรงถ่าย ทูลกระหม่อม ทรงถ่าย

๕ เมษายน ๒๕๐๑ ทรงถ่าย ทูลกระหม่อม ทรงถ่าย

๕ เมษายน ๒๕๐๑ ทรงถ่าย ทูลกระหม่อม ทรงถ่าย

๗ เมษายน ๒๕๐๑ ทรงถ่าย หัวหิน ทรงถ่าย

๙-๑๒ เมษายน ๒๕๐๑ ทรงถ่าย หัวหิน ทรงถ่าย

๒๐ เมษายน ๒๕๐๑ ทรงถ่าย หัวหิน ทรงถ่าย
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๒๒ เมษายน ๒๕๐๑ ทรงถ่าย หัวหิน ทรงถ่าย

๒๓-๒๔ เมษายน ๒๕๐๑ เสด็จพระราชด�าเนินซ้อมรบ “วายุบุตร” ทรงถ่าย

๒๕ เมษายน ๒๕๐๑ เขา “พุโลน” สระบุรี ทรงถ่าย

๒๕ เมษายน ๒๕๐๑ ซ้อมรบ “วายุบุตร” สดสุข

๒๕ เมษายน ๒๕๐๑ ซ้อมรบ “วายุบุตร” สดสุข

๒๕ เมษายน ๒๕๐๑ ซ้อมรบ “วายุบุตร” สดสุข

๒๕ เมษายน ๒๕๐๑ ซ้อมรบ “วายุบุตร” สดสุข

๒๕ เมษายน ๒๕๐๑ ซ้อมรบ “วายุบุตร” สดสุข

๒๕ เมษายน ๒๕๐๑ ซ้อมรบ “วายุบุตร” สดสุข

๒๕ เมษายน ๒๕๐๑ ซ้อมรบ “วายุบุตร” สดสุข

๒๕ เมษายน ๒๕๐๑ ซ้อมรบ “วายุบุตร” สดสุข

๒๕ เมษายน ๒๕๐๑ ซ้อมรบ “วายุบุตร” สดสุข

๒๕ เมษายน ๒๕๐๑ ซ้อมรบ “วายุบุตร” สดสุข

๒๕ เมษายน ๒๕๐๑ ซ้อมรบ “วายุบุตร” สดสุข

๒๕ เมษายน ๒๕๐๑ ซ้อมรบ “วายุบุตร” สดสุข

๒๕ เมษายน ๒๕๐๑ ซ้อมรบ “วายุบุตร” สดสุข

๒๕ เมษายน ๒๕๐๑ ซ้อมรบ “วายุบุตร” สดสุข

๒๕ เมษายน ๒๕๐๑ ซ้อมรบ “วายุบุตร” สดสุข

๒๘ เมษายน ๒๕๐๑ ฉลองครบรอบ

๘ พฤษภาคม ๒๕๐๑ ทรงถ่ายที่หัวหิน ทรงถ่าย

๘ พฤษภาคม ๒๕๐๑ ทรงถ่ายที่หัวหิน ทรงถ่าย

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๐๑ ทรงถ่ายที่หัวหิน ทรงถ่าย

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๐๑ ทรงถ่ายที่หัวหิน ทรงถ่าย

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๐๑ ทรงถ่ายที่หัวหิน ทรงถ่าย

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๐๑ ทรงถ่ายที่หัวหิน ทรงถ่าย

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๐๑ ทรงถ่ายที่หัวหิน ทรงถ่าย

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๐๑ ทรงถ่ายที่หัวหิน ทรงถ่าย

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๐๑ ทรงถ่ายที่หัวหิน ทรงถ่าย

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๐๑ ทรงถ่ายที่หัวหิน ทรงถ่าย

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๐๑ ทรงถ่ายที่หัวหิน ทรงถ่าย

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๐๑ ทรงถ่ายที่หัวหิน ทรงถ่าย
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๒๘ พฤษภาคม ๒๕๐๑ ทรงถ่ายที่หัวหิน ทรงถ่าย

๒ ธันวาคม ๒๕๐๒ ทูลหม่อมเสด็จฯ งานกาชาด แก้วขวัญ

๘ ธันวาคม ๒๕๐๒ อุทยานสโมสร แก้วขวัญ

๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๒ สมเด็จฯ พระราชชนนี เสด็จพระที่นั่งอนันต สดสุข

๑๘ ธันวาคม ๒๕๐๒ ส่งเสด็จฯ ประเทศญวน

๑๘ ธันวาคม ๒๕๐๒ ส่งเสด็จฯ ประเทศญวน

๑๘ ธันวาคม ๒๕๐๒ ส่งเสด็จฯ ประเทศญวน 

๑๘ ธันวาคม ๒๕๐๒ ส่งเสด็จฯ ประเทศญวน 

๑๘ ธันวาคม ๒๕๐๒ ส่งเสด็จฯ ประเทศญวน 

๑๘ ธันวาคม ๒๕๐๒ ส่งเสด็จฯ ประเทศญวน 

๑๘ ธันวาคม ๒๕๐๒ ส่งเสด็จฯ ประเทศญวน 

๑๘ ธันวาคม ๒๕๐๒ ส่งเสด็จฯ ประเทศญวน 

๑๘ ธันวาคม ๒๕๐๒ ส่งเสด็จฯ ประเทศญวน 

๑๘ ธันวาคม ๒๕๐๒ ส่งเสด็จฯ ประเทศญวน 

๑๘ ธันวาคม ๒๕๐๒ ส่งเสด็จฯ ประเทศญวน 

๒๐ ธันวาคม ๒๕๐๒ ส่งเสด็จฯ ประเทศญวน

๒๑ ธันวาคม ๒๕๐๒ ส่งเสด็จฯ ประเทศญวน แก้วขวัญ

๒๐ ธันวาคม ๒๕๐๒ ส่งเสด็จฯ ประเทศญวน ทรงถ่าย

๒๐ ธันวาคม ๒๕๐๒ ส่งเสด็จฯ ประเทศญวน แก้วขวัญ

๒๑ ธันวาคม ๒๕๐๒ รับเสด็จกลับจากประเทศญวน สดสุข

๒๑ ธันวาคม ๒๕๐๒ รับเสด็จกลับจากประเทศญวน ขวัญแก้ว

๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒ ทรงบาตร จักรี แก้วขวัญ

๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒ ทรงบาตร จักรี แก้วขวัญ

๖ มกราคม ๒๕๐๓ สุนทราภรณ์ แก้วขวัญ

๗ มกราคม ๒๕๐๓ คณะกิจกรรมการประสานงาน ลุ่มแม่น�้าโขง แก้วขวัญ

๗ มกราคม ๒๕๐๓ คณะกิจกรรมการประสานงาน ลุ่มแม่น�้าโขง แก้วขวัญ

๑๖ มกราคม ๒๕๐๓ เสด็จฯ โรงพยาบาลโรคเรื้อน พระประแดง แก้วขวัญ

๑๖ มกราคม ๒๕๐๓ เสด็จฯ โรงพยาบาลโรคเรื้อน พระประแดง แก้วขวัญ

๒๕ มกราคม ๒๕๐๓ เสด็จฯ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ แก้วขวัญ

๒๕ มกราคม ๒๕๐๓ เสด็จฯ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ แก้วขวัญ

๒๘ มกราคม ๒๕๐๓ ตรุษจีน ทรงสร้างบ้านจ�าลอง แก้วขวัญ



วันที่ถ่าย ชื่อ  ผู้ถ่าย

150  โครงการศึกษาเพ่ือการอนุรักษ์ภาพยนตร์ส่วนพระองค์

๓๐ มกราคม ๒๕๐๓ ทูลหม่อมเสด็จบางปู แก้วขวัญ

๓๐ มกราคม ๒๕๐๓ ทูลหม่อมเสด็จบางปู แก้วขวัญ

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ เสด็จฯ Indonesia แก้วขวัญ

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ เสด็จฯ Indonesia แก้วขวัญ

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ เสด็จฯ Indonesia แก้วขวัญ

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ เสด็จฯ Indonesia แก้วขวัญ

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ เสด็จฯ Indonesia แก้วขวัญ

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ เสด็จฯ Indonesia แก้วขวัญ

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ เสด็จฯ Indonesia แก้วขวัญ

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ เสด็จฯ Indonesia แก้วขวัญ

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ เสด็จฯ Indonesia แก้วขวัญ

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ เสด็จฯ Indonesia แก้วขวัญ

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ ท�าเนียบ ประธานาธิบดี แก้วขวัญ

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ ท�าเนียบ ประธานาธิบดี แก้วขวัญ

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ เสด็จฯ ร้าน (.....................) แก้วขวัญ

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ เสด็จฯ ร้าน (.....................) แก้วขวัญ

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ ประธานาธิบดี เข้าที่ประทับเสวย แก้วขวัญ

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ ประธานาธิบดี เข้าที่ประทับเสวย แก้วขวัญ

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ ประธานาธิบดี เข้าที่ประทับเสวย แก้วขวัญ

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ ประธานาธิบดี เข้าที่ประทับเสวย แก้วขวัญ

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ ประธานาธิบดี เข้าที่ประทับเสวย แก้วขวัญ

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ ประธานาธิบดี เข้าที่ประทับเสวย แก้วขวัญ

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ ประธานาธิบดี เข้าที่ประทับเสวย แก้วขวัญ

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ เสด็จฯ Bogor แก้วขวัญ

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ เสด็จฯ Bogor แก้วขวัญ

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ เสด็จฯ Bogor แก้วขวัญ

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ เสด็จฯ Bogor แก้วขวัญ

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ เสด็จฯ Bogor แก้วขวัญ

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ เสด็จฯ Bogor แก้วขวัญ

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ เสด็จฯ Bogor แก้วขวัญ

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ เสด็จฯ Bundung แก้วขวัญ
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๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ เสด็จฯ Bundung แก้วขวัญ

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ เสด็จฯ Bundung แก้วขวัญ

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ เสด็จฯ Bundung แก้วขวัญ

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เสด็จฯ ทอดพระเนตร มวยราชด�าเนิน แก้วขวัญ

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เสด็จฯ ทอดพระเนตร มวยราชด�าเนิน แก้วขวัญ

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เสด็จฯ ทอดพระเนตร มวยราชด�าเนิน แก้วขวัญ

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เสด็จฯ ทอดพระเนตร มวยราชด�าเนิน แก้วขวัญ

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เสด็จฯ ทอดพระเนตร มวยราชด�าเนิน แก้วขวัญ

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เสด็จฯ ทอดพระเนตร มวยราชด�าเนิน แก้วขวัญ

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เสด็จฯ ทอดพระเนตร มวยราชด�าเนิน แก้วขวัญ

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เสด็จฯ ทอดพระเนตร มวยราชด�าเนิน แก้วขวัญ

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เสด็จฯ ทอดพระเนตร มวยราชด�าเนิน แก้วขวัญ

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เสด็จฯ ทอดพระเนตร มวยราชด�าเนิน แก้วขวัญ

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เสด็จฯ ทอดพระเนตร มวยราชด�าเนิน แก้วขวัญ

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เสด็จฯ ทอดพระเนตร มวยราชด�าเนิน แก้วขวัญ

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เสด็จฯ ทอดพระเนตร มวยราชด�าเนิน แก้วขวัญ

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เสด็จฯ ทอดพระเนตร มวยราชด�าเนิน แก้วขวัญ

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เสด็จฯ ทอดพระเนตร มวยราชด�าเนิน แก้วขวัญ

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เสด็จฯ ทอดพระเนตร มวยราชด�าเนิน แก้วขวัญ

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เสด็จฯ ทอดพระเนตร มวยราชด�าเนิน แก้วขวัญ

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เสด็จฯ ทอดพระเนตร มวยราชด�าเนิน แก้วขวัญ

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เสด็จฯ ทอดพระเนตร มวยราชด�าเนิน แก้วขวัญ

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เสด็จฯ ทอดพระเนตร มวยราชด�าเนิน แก้วขวัญ

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เสด็จฯ ทอดพระเนตร กราวนอก สดสุข

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เสด็จฯ ทอดพระเนตร กราวใน แก้วขวัญ

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ ทูลหม่อมทรงเป็นลูกเสือส�ารอง แก้วขวัญ

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ ทูลหม่อมทรงเป็นลูกเสือส�ารอง แก้วขวัญ

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ ทูลหม่อมทรงเป็นลูกเสือส�ารอง แก้วขวัญ

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เสด็จฯ พัทยา ไร่ S.R. แก้วขวัญ

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เสด็จฯ พัทยา ไร่ S.R. แก้วขวัญ

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เสด็จฯ พัทยา ไร่ S.R. แก้วขวัญ
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๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เชิญองค์พระพิราม แก้วขวัญ

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เชิญองค์พระพิราม แก้วขวัญ

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เชิญองค์พระพิราม แก้วขวัญ

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เชิญองค์พระพิราม แก้วขวัญ

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เชิญองค์พระพิราม แก้วขวัญ

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เชิญองค์พระพิราม แก้วขวัญ

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เชิญองค์พระพิราม แก้วขวัญ

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เชิญองค์พระพิราม แก้วขวัญ

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ ลูกเสือผู้ใหญ่เฝ้า แก้วขวัญ

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เชิญองค์พระพิราม คณุวชิติ-คณุสนุนัท์

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เชิญองค์พระพิราม คณุวชิติ-คณุสนุนัท์

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เชิญองค์พระพิราม คณุวชิติ-คณุสนุนัท์

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เชิญองค์พระพิราม คณุวชิติ-คณุสนุนัท์

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ รับเสด็จเจ้าหญิง Alexandra แก้วขวัญ

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เสด็จทอดกฐิน บางพลี แก้วขวัญ

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เสด็จทอดกฐิน บางพลี แก้วขวัญ

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เสด็จทอดกฐิน บางพลี แก้วขวัญ

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เสด็จทอดกฐิน บางพลี แก้วขวัญ

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เสด็จทอดกฐิน บางพลี แก้วขวัญ

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เสด็จทอดกฐิน บางพลี สดสุข

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เสด็จทอดกฐิน บางพลี สดสุข

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เสด็จทอดกฐิน งานศพหม่อมเนื่อง วัดมกุฎฯ สดสุข

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ Alexandra เสด็จฯ หัวหิน แก้วขวัญ

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ Alexandra เสด็จฯ แก่งกระจาน แก้วขวัญ

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ Alexandra เสด็จฯ แก่งกระจาน แก้วขวัญ

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ Alexandra เสด็จฯ แก่งกระจาน แก้วขวัญ

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ Alexandra เสด็จฯ แก่งกระจาน แก้วขวัญ

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ Alexandra เสด็จฯ แก่งกระจาน แก้วขวัญ

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ Alexandra เสด็จฯ แก่งกระจาน แก้วขวัญ

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ Alexandra เสด็จฯ แก่งกระจาน สดสุข

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ Alexandra เสด็จฯ แก่งกระจาน สดสุข
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๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ (Alexandra ทูลลา) เสด็จฯ เปิดงานลูกเสือ แก้วขวัญ

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ (Alexandra ทูลลา) เสด็จฯ เปิดงานลูกเสือ แก้วขวัญ

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ (Alexandra ทูลลา) เสด็จฯ เปิดงานลูกเสือ แก้วขวัญ

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ Alexandra ทูลลา แก้วขวัญ

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเฝ้าฯ แก้วขวัญ

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ ชาวพุทธ มลายู สิงคโปร์ เฝ้าฯ แก้วขวัญ

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เกี่ยวข้าว + นวดข้าว แก้วขวัญ

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เกี่ยวข้าว + นวดข้าว แก้วขวัญ

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เกี่ยวข้าว + นวดข้าว แก้วขวัญ

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ เกี่ยวข้าว + นวดข้าว แก้วขวัญ

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ ทูต New Zealand, Finland เฝ้าที่จักรี แก้วขวัญ

๓ ธันวาคม ๒๕๐๔ เสด็จฯ สวนสนามในวันเฉลิม แก้วขวัญ

๓ ธันวาคม ๒๕๐๔ เสด็จฯ สวนสนามในวันเฉลิม แก้วขวัญ

๓ ธันวาคม ๒๕๐๔ เสด็จฯ สวนสนามในวันเฉลิม แก้วขวัญ

๔ ธันวาคม ๒๕๐๔ ทูต England, New Zealand, เฝ้า ถวายสาส์น จักรี แก้วขวัญ

๔ ธันวาคม ๒๕๐๔ ทูต England, New Zealand, เฝ้า ถวายสาส์น จักรี แก้วขวัญ

๕ ธันวาคม ๒๕๐๔ เสดจ็ฯ พระทีน่ัง่อมรนิทรฯ + ผูแ้ทนคณะต่างเฝ้า ณ ต�าหนกั

จิตรลดา

แก้วขวัญ

๕ ธันวาคม ๒๕๐๔ เสดจ็ฯ พระทีน่ัง่อมรนิทรฯ + ผูแ้ทนคณะต่างเฝ้า ณ ต�าหนกั

จิตรลดา

แก้วขวัญ

๕ ธันวาคม ๒๕๐๔ เสดจ็ฯ พระทีน่ัง่อมรนิทรฯ + ผูแ้ทนคณะต่างเฝ้า ณ ต�าหนกั

จิตรลดา

แก้วขวัญ

๕ ธันวาคม ๒๕๐๔ Title แก้วขวัญ

๘ ธันวาคม ๒๕๐๔ เหลือเกี่ยวข้าว+รับประธานาธิบดีอาร์เจนตินา แก้วขวัญ

๘ ธันวาคม ๒๕๐๔ เหลือเกี่ยวข้าว+รับประธานาธิบดีอาร์เจนตินา แก้วขวัญ

๘ ธันวาคม ๒๕๐๔ เหลือเกี่ยวข้าว+รับประธานาธิบดีอาร์เจนตินา แก้วขวัญ

๘ ธันวาคม ๒๕๐๔ เหลือเกี่ยวข้าว+รับประธานาธิบดีอาร์เจนตินา แก้วขวัญ

๑๐ ธันวาคม ๒๕๐๔ ประธานาธิบดี Argentina ชมพระบรมมหาราชวัง แก้วขวัญ

๑๑ ธันวาคม ๒๕๐๔ ประธานาธิบดี Argentina เฝ้า แก้วขวัญ

๑๑ ธันวาคม ๒๕๐๔ ประธานาธิบดี Argentina ทูลลา แก้วขวัญ

๑๑ ธันวาคม ๒๕๐๔ ส่งประธานาธิบดี Argentina แก้วขวัญ
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๑๖ ธันวาคม ๒๕๐๔ หลวงกัมปนาท แจกของราษฎรอีสาน แก้วขวัญ

๑๖ ธันวาคม ๒๕๐๔ หลวงกัมปนาท แจกของราษฎรอีสาน แก้วขวัญ

๑๖ ธันวาคม ๒๕๐๔ หลวงกัมปนาท แจกของราษฎรอีสาน แก้วขวัญ

๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๔ หลวงกัมปนาทน�าของพระราชทานแจกราษฎร แก้วขวัญ

๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๔ หลวงกัมปนาทน�าของพระราชทานแจกราษฎร แก้วขวัญ

๒๐ ธันวาคม ๒๕๐๔ ถ่ายหนังตลุง อ.ส. แก้วขวัญ

๒๐ ธันวาคม ๒๕๐๔ ถ่ายหนังตลุง อ.ส. แก้วขวัญ

๒๑ ธันวาคม ๒๕๐๔ พระราชทานประดับยศ ทหาร+ต�ารวจ แก้วขวัญ

๒๑ ธันวาคม ๒๕๐๔ พระราชทานประดับยศ ทหาร+ต�ารวจ แก้วขวัญ

๒๒ ธันวาคม ๒๕๐๔ นายกกาชาดเฝ้า + รับพระราชทานเลี้ยงน�้าชา แก้วขวัญ 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๐๔ นายกกาชาดเฝ้า + รับพระราชทานเลี้ยงน�้าชา แก้วขวัญ

๒๕ ธันวาคม ๒๕๐๔ ทดลองเลนส์ แก้วขวัญ

๒๕ ธันวาคม ๒๕๐๔ เรือประจ�าทวีป แก้วขวัญ

๒๖ ธันวาคม ๒๕๐๔ เสด็จฯ เปิดตึกพิพิธภัณฑ์ สามพระยา แก้วขวัญ

๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๔ ทรงบาตรพระที่นั่งจักรี + งานปีใหม่ที่ศาลาผกาภิรมย์ แก้วขวัญ

๑๐ มกราคม ๒๕๐๕ ระบ�ามโนราห์ แก้วขวัญ

๑๑ มกราคม ๒๕๐๕ ทรงเจิมเทวรูป+ และรับพระราชทานสาย แก้วขวัญ

๑๒ มกราคม ๒๕๐๕ เสด็จฯ โรงวัว

พระราชทานน�้าสังข์

ทอดพระเนตรนาข้าว

โรงโคนม

แก้วขวัญ

๑๒ มกราคม ๒๕๐๕ รับพระเจ้ากรุงเดนมาร์ก (Denmark) แก้วขวัญ

๑๒ มกราคม ๒๕๐๕ รับพระเจ้ากรุงเดนมาร์ก (Denmark) แก้วขวัญ

๑๒ มกราคม ๒๕๐๕ รับพระเจ้ากรุงเดนมาร์ก (Denmark) แก้วขวัญ

๑๒ มกราคม ๒๕๐๕ รับพระเจ้ากรุงเดนมาร์ก (Denmark) แก้วขวัญ

๑๒ มกราคม ๒๕๐๕ รับพระเจ้ากรุงเดนมาร์ก (Denmark) สดสุข

๑๓ มกราคม ๒๕๐๕ น�าเสด็จ ฯ พระเจ้ากรุงเดนมาร์ก เกษตร แก้วขวัญ

๑๓ มกราคม ๒๕๐๕ น�าเสด็จ ฯ พระเจ้ากรุงเดนมาร์ก เกษตร แก้วขวัญ

๑๓ มกราคม ๒๕๐๕ น�าเสด็จ ฯ พระเจ้ากรุงเดนมาร์ก เกษตร แก้วขวัญ

๑๔ มกราคม ๒๕๐๕ น�าเสด็จฯ ทอดพระเนตร เรือสุพรรณหงส์ แก้วขวัญ

๑๔ มกราคม ๒๕๐๕ น�าเสด็จฯ ทอดพระเนตร เรือสุพรรณหงส์ แก้วขวัญ
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๑๔ มกราคม ๒๕๐๕ น�าเสด็จฯ ทอดพระเนตร เรือสุพรรณหงส์ แก้วขวัญ

๑๔ มกราคม ๒๕๐๕ น�าเสด็จฯ ป้อมพระจุล แก้วขวัญ

๑๔ มกราคม ๒๕๐๕ น�าเสด็จฯ ป้อมพระจุล แก้วขวัญ

๑๕ มกราคม ๒๕๐๕ น�าเสด็จฯ อยุธยา ทอดพระเนตรการคล้องช้าง แก้วขวัญ

๑๕ มกราคม ๒๕๐๕ น�าเสด็จฯ อยุธยา ทอดพระเนตรการคล้องช้าง แก้วขวัญ

๑๕ มกราคม ๒๕๐๕ น�าเสด็จฯ อยุธยา ทอดพระเนตรการคล้องช้าง แก้วขวัญ

๑๕ มกราคม ๒๕๐๕ น�าเสด็จฯ อยุธยา ทอดพระเนตรการคล้องช้าง แก้วขวัญ

๑๕ มกราคม ๒๕๐๕ น�าเสด็จฯ อยุธยา ทอดพระเนตรการคล้องช้าง แก้วขวัญ

๑๕ มกราคม ๒๕๐๕ ทรงปลูกต้นไม้ ที่จุฬา แก้วขวัญ

๑๕ มกราคม ๒๕๐๕ การแสดงระบ�าบัลเล่ต์ “มโนราห์” ทรงถ่าย

๑๕ มกราคม ๒๕๐๕ การแสดงระบ�าบัลเล่ต์ “มโนราห์” แก้วขวัญ

๑๖ มกราคม ๒๕๐๕ น�าเสด็จฯ พระเจ้ากรุงเดนมาร์กเปิดโรงโคนม หมวกเหล็ก แก้วขวัญ

๑๖ มกราคม ๒๕๐๕ น�าเสด็จฯ เชียงใหม่ พร้อมพระเจ้ากรุงเดนมาร์ก แก้วขวัญ

๑๖ มกราคม ๒๕๐๕ น�าเสด็จฯ เชียงใหม่ พร้อมพระเจ้ากรุงเดนมาร์ก แก้วขวัญ

๑๖ มกราคม ๒๕๐๕ น�าเสด็จฯ เชียงใหม่ พร้อมพระเจ้ากรุงเดนมาร์ก แก้วขวัญ

๑๖ มกราคม ๒๕๐๕ น�าเสด็จฯ เชียงใหม่ พร้อมพระเจ้ากรุงเดนมาร์ก แก้วขวัญ

๑๘ มกราคม ๒๕๐๕ ทรงพาพระเจ้ากรุงเดนมาร์ก ทอดพระเนตรช้างลากซุง แก้วขวัญ

๑๘ มกราคม ๒๕๐๕ ทรงพาพระเจ้ากรุงเดนมาร์ก ทอดพระเนตรช้างลากซุง แก้วขวัญ

๑๘ มกราคม ๒๕๐๕ ทรงพาพระเจ้ากรุงเดนมาร์ก ทอดพระเนตรช้างลากซุง แก้วขวัญ

๑๙ มกราคม ๒๕๐๕ เสด็จฯ สันก�าแพง แก้วขวัญ

๑๙ มกราคม ๒๕๐๕ เสด็จฯ สันก�าแพง แก้วขวัญ

๒๐ มกราคม ๒๕๐๕ พระธาตุ ดอยสุเทพ แก้วขวัญ

๒๐ มกราคม ๒๕๐๕ พระธาตุ ดอยสุเทพ แก้วขวัญ

๒๐ มกราคม ๒๕๐๕ สระบัว แก้วขวัญ

๒๑ มกราคม ๒๕๐๕ เสด็จฯ ล�าพูน แก้วขวัญ

๒๑ มกราคม ๒๕๐๕ เสด็จฯ ล�าพูน แก้วขวัญ

๒๑ มกราคม ๒๕๐๕ เสด็จฯ ล�าพูน แก้วขวัญ

๒๑ มกราคม ๒๕๐๕ เสด็จฯ ล�าพูน แก้วขวัญ

๒๒ มกราคม ๒๕๐๕ ส่งเสด็จฯ เชียงใหม่ แก้วขวัญ

๒๒ มกราคม ๒๕๐๕ ทรงถ่าย ทรงถ่าย

๒๒ มกราคม ๒๕๐๕ ทรงถ่าย แก้วขวัญ
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๒๒-๒๓  มกราคม ๒๕๐๕ ส่งเสด็จเชียงใหม่+เรือจันทร แก้วขวัญ

๒๒-๒๓  มกราคม ๒๕๐๕ ส่งเสด็จเชียงใหม่+เรือจันทร แก้วขวัญ

๒๓ มกราคม ๒๕๐๕ ทรงถ่าย ทรงถ่าย 

๒๓ มกราคม ๒๕๐๕ เสด็จฯ เกาะครามน้อย แก้วขวัญ

๒๓ มกราคม ๒๕๐๕ เสด็จฯ เกาะครามน้อย แก้วขวัญ

๒๓ มกราคม ๒๕๐๕ เสด็จฯ เกาะครามน้อย แก้วขวัญ

๒๓ มกราคม ๒๕๐๕ เสด็จฯ เกาะครามน้อย แก้วขวัญ

๒๔ มกราคม ๒๕๐๕ เสด็จฯ ดอนเมือง แก้วขวัญ

๒๔ มกราคม ๒๕๐๕ เสด็จฯ ดอนเมือง แก้วขวัญ

๒๕ มกราคม ๒๕๐๕ เสด็จฯ พิษณุโลก แก้วขวัญ

๒๕ มกราคม ๒๕๐๕ เสด็จฯ พิษณุโลก แก้วขวัญ

๒๖ มกราคม ๒๕๐๕ เสด็จฯ ทอดพระเนตรเรือ (ทูลหม่อมส่ง ๓ พระองค์) แก้วขวัญ

๓๑ มกราคม ๒๕๐๕ รัฐมนตรีต่างประเทศ อิสราเอลเฝ้าฯ สดสุข

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕ ม.ล.เกษตร สนิทวงศ์ น�ารอง ผ.อ. Chino Medical 

Board, ศาสตราจารย์ระบบประสาทวิทยาเฝ้าฯ

แก้วขวัญ

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕ ทูตเกาหลี น�า พ.อ. จอง พิล คิม เฝ้าฯ แก้วขวัญ

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕ ผู้จัดการบริษัท Shell, ทูตปากีสถาน, 

อดีตประธานาธิบดีสวิตซ์, รัชทายาทฮังการีเฝ้า

แก้วขวัญ

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕ สมเด็จ พระราชชนนีเสด็จไร่องุ่น แก้วขวัญ

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕ เอกอัครราชทูตเยอรมันและภริยาเฝ้าฯ แก้วขวัญ

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕ หลวงกัมปนาทฯ น�าคณะครูโรงเรียนสตรีล�าปาง เฝ้าฯ

นายบรรเจิด ชลวิจารณ์, นายกสมาคมไลออนส์ เฝ้า

ทรงจุดเทียน มาฆะบูชา

แก้วขวัญ

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕ ทูตอิหร่าน, ทูตลังกา เฝ้าถวายสาส์นตราตั้ง แก้วขวัญ

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕ เอกอัครราชทูตอเมริกาเฝ้า แก้วขวัญ

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕ นาย Robert Kennedy เฝ้าฯ แก้วขวัญ

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕ พล.ต.ต. กระจ่าง (ต�ารวจชายแดน) เฝ้ารับถุงของขวัญ แก้วขวัญ

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕ ภริยาทูต Pakistan, ภริยาทูต Australia แก้วขวัญ

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕ เอกอัครราชทูต Iran, Philippines, Malaya,

Mr. G. Link, กงสุลไทยประจ�า German เฝ้าฯ

แก้วขวัญ
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๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕ นายถนัด คอมันตร์, Rocky, นายอินทรีย์, นายสุรเทิน, 

น�านายไพฑูรย์เฝ้าฯ ลา

แก้วขวัญ

๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕ สมาคมปักษ์ใต้ สมาคมศิษย์เก่าอ�านวยศิลป์ + นายชิว 

เฝ้าฯ

แก้วขวัญ

๑ มีนาคม ๒๕๐๕ พระราชทานอิสริยาภรณ์กงสุลนคร Melbourne, 

หมอเพียร

แก้วขวัญ

๑ มีนาคม ๒๕๐๕ พระราชทานอิสริยาภรณ์กงสุลนคร Melbourne, 

หมอเพียร

แก้วขวัญ

๒ มีนาคม ๒๕๐๕ ทูต Laluan, ทูตคานาดา ถวายสาส์น แก้วขวัญ

๕ มีนาคม ๒๕๐๕ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, พลโท ม.จ.คัสตาวัส 

จักรพันธุ์ ทูลลา

แก้วขวัญ

๖ มีนาคม ๒๕๐๕ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เอส.ซี (.................) แก้วขวัญ

๖ มีนาคม ๒๕๐๕ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นายบรันซ์ นักเรียน

นานาชาติ เฝ้าสมเด็จ

แก้วขวัญ

๗ มีนาคม ๒๕๐๕ อุปนายก กาชาดไทย แพทย์ใหญ่  ทหารบก เรือ ผ.อ. 

ศิริราช นายเกษม ล�่าซ�า, นางเฮ้ง มงคล เฝ้า ถวายเงิน, 

นายวิลลีย์ ถวายเงินพระโอส

แก้วขวัญ

๙ มีนาคม ๒๕๐๕ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์, พระยามานวราชเสวี, 

นายนาถ เทพหัสดิน พลเอก ถนอม กิติขจร+ 

Mr. ... Ernst Bernard เฝ้าฯ

แก้วขวัญ

๑๑ มีนาคม ๒๕๐๕ เสด็จปากีสถาน ดอนเมือง - Karaji

Karaji

Karaji แลกเปลี่ยนเครื่องราชอิสริยาภรณ์, 

หมู่บ้านโคแรงกิ

แก้วขวัญ

๑๒ มีนาคม ๒๕๐๕ โรงงานนุ่น, ผ้า แก้วขวัญ

๑๑ มีนาคม ๒๕๐๕ หมู่บ้านเศรษฐกิจ แก้วขวัญ

๑๒ มีนาคม ๒๕๐๕ สมเด็จฯ เสด็จสโมสรสตรี แก้วขวัญ

๑๓ มีนาคม ๒๕๐๕ เสด็จฯ โรงงานแว่นตา

เสด็จฯ เรือ Munsif

แก้วขวัญ

๑๓ มีนาคม ๒๕๐๕ เสด็จฯ เรือ Munsif แก้วขวัญ

๑๓ มีนาคม ๒๕๐๕ Citizen’s Reception แก้วขวัญ

๑๓ มีนาคม ๒๕๐๕ Citizen’s Reception แก้วขวัญ
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๑๓ มีนาคม ๒๕๐๕ Peshawar แก้วขวัญ

๑๓ มีนาคม ๒๕๐๕ Peshawar แก้วขวัญ

๑๔ มีนาคม ๒๕๐๕ Peshawar แก้วขวัญ

๑๔ มีนาคม ๒๕๐๕ Peshawar แก้วขวัญ

๑๕ มีนาคม ๒๕๐๕ เสด็จมหาวิทยาลัย Peshawar

ระหว่างทางไป “จ�ารูด”

เยี่ยมค่ายทหาร Khyber Rifles

แก้วขวัญ

๑๖ มีนาคม ๒๕๐๕ เทือกเขาหิมาลัย แก้วขวัญ

๑๖ มีนาคม ๒๕๐๕ Taxila (ตักศิลา) แก้วขวัญ

๑๖ มีนาคม ๒๕๐๕ Taxila (ตักศิลา) แก้วขวัญ

๑๖ มีนาคม ๒๕๐๕ Rawalpindi - Lahore

Peshawar - Rawalpindi - Taxila

แก้วขวัญ

๑๖ มีนาคม ๒๕๐๕ Taxila คุณประสิทธิ์

๑๖ มีนาคม ๒๕๐๕ ท�าเนียบประธานาธิบดี Rawalpindi

Reception, การแสดง Music

การแสดง Lahore

การแสดง Lahore

การแสดง Lahore

แก้วขวัญ

๑๗ มีนาคม ๒๕๐๕ Allama Igbal’s Tomb

Lahore Fort

Lahore Fort

Lahore Fort

Sharimar Garden

Sharimar Garden

Sharimar Garden

Sharimar Garden

Sharimar Garden

Sharimar Garden

แก้วขวัญ

๑๘ มีนาคม ๒๕๐๕ Horse & Cattle Show

Horse & Cattle Show

Horse & Cattle Show

Jahangir’s Tomb

Jahangir’s Tomb

แก้วขวัญ
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๑๖ มีนาคม ๒๕๐๕ Taxila – Lahore (ต่อ) คุณประสิทธิ์

๑๘ มีนาคม ๒๕๐๕ Horse & Cattle Show แก้วขวัญ

๑๘ มีนาคม ๒๕๐๕ Horse & Cattle Show แก้วขวัญ

๑๘ มีนาคม ๒๕๐๕ Horse & Cattle Show แก้วขวัญ

๑๘ มีนาคม ๒๕๐๕ Horse & Cattle Show แก้วขวัญ

๑๙ มีนาคม ๒๕๐๕ สนามโปโลเมือง Lahore แก้วขวัญ

๑๙ มีนาคม ๒๕๐๕ สนามโปโลเมือง Lahore แก้วขวัญ

๑๙ มีนาคม ๒๕๐๕ Torchlight Tattoo แก้วขวัญ

๑๙ มีนาคม ๒๕๐๕ Torchlight Tattoo แก้วขวัญ

๒๐ มีนาคม ๒๕๐๕ Dacca แก้วขวัญ

๒๐ มีนาคม ๒๕๐๕ Dacca แก้วขวัญ

๒๐ มีนาคม ๒๕๐๕ Dacca เสด็จฯ ต่อไปวัด แก้วขวัญ

๒๑ มีนาคม ๒๕๐๕ Chittagong แก้วขวัญ

๒๑ มีนาคม ๒๕๐๕ Chittagong แก้วขวัญ

๒๑ มีนาคม ๒๕๐๕ Chittagong แก้วขวัญ

๒๑ มีนาคม ๒๕๐๕ Chittagong แก้วขวัญ

๒๑ มีนาคม ๒๕๐๕ การแสดง Dacca แก้วขวัญ

๒๑ มีนาคม ๒๕๐๕ การแสดง Dacca แก้วขวัญ

๒๑ มีนาคม ๒๕๐๕ การแสดง Dacca แก้วขวัญ

๒๑ มีนาคม ๒๕๐๕ Reception Dacca แก้วขวัญ

๒๒ มีนาคม ๒๕๐๕ Dacca – Bangkok แก้วขวัญ

๒๒ มีนาคม ๒๕๐๕ Dacca – Bangkok แก้วขวัญ

๒๒ มีนาคม ๒๕๐๕ Dacca – Bangkok แก้วขวัญ

๒๒ มีนาคม ๒๕๐๕ Dacca – Bangkok แก้วขวัญ

๒๓ มีนาคม ๒๕๐๕ ตั้งกล้อง ปากีสถาน, ทรงถ่าย + โรงเรียนจิตรลดา ทรงถ่าย

๒๓ มีนาคม ๒๕๐๕ ตั้งกล้อง ปากีสถาน, ทรงถ่าย + โรงเรียนจิตรลดา แก้วขวัญ

๒๓ มีนาคม ๒๕๐๕ ตั้งกล้อง ปากีสถาน, ทรงถ่าย + โรงเรียนจิตรลดา แก้วขวัญ

๒๓ มีนาคม ๒๕๐๕ ตั้งกล้อง ปากีสถาน, ทรงถ่าย + โรงเรียนจิตรลดา แก้วขวัญ

๒๓ มีนาคม ๒๕๐๕ งานโรงเรียนจิตรลดา + ร�าสีนวล แก้วขวัญ

๒๓ มีนาคม ๒๕๐๕ งานโรงเรียนจิตรลดา + บัลเลย์ แก้วขวัญ

๒๓ มีนาคม ๒๕๐๕ ระบ�า Ballet แก้วขวัญ
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๒๓ มีนาคม ๒๕๐๕ ระบ�า Ballet แก้วขวัญ

๒๓ มีนาคม ๒๕๐๕ ระบ�า Ballet แก้วขวัญ

๒๓ มีนาคม ๒๕๐๕ ระบ�า Ballet + ฟ้อนเงี้ยว แก้วขวัญ

๒๓ มีนาคม ๒๕๐๕ โขน + ฟ้อนเงี้ยว แก้วขวัญ

๒๓ มีนาคม ๒๕๐๕ โขน + ฟ้อนเงี้ยว แก้วขวัญ

๒๓ มีนาคม ๒๕๐๕ กายบริหาร แก้วขวัญ

๒๓ มีนาคม ๒๕๐๕ กายบริหาร แก้วขวัญ

๒๓ มีนาคม ๒๕๐๕ กายบริหาร แก้วขวัญ

๒๓ มีนาคม ๒๕๐๕ กายบริหาร แก้วขวัญ

๒๓ มีนาคม ๒๕๐๕ ร�าวง แก้วขวัญ

๒๓ มีนาคม ๒๕๐๕ การแสดงโรงเรียนจิตรลดา คุณสังเวียร

๒๓ มีนาคม ๒๕๐๕ การแสดงโรงเรียนจิตรลดา คุณสังเวียร

๒๓ มีนาคม ๒๕๐๕ การแสดงโรงเรียนจิตรลดา คุณสังเวียร

๒๓ มีนาคม ๒๕๐๕ การแสดงโรงเรียนจิตรลดา คุณสังเวียร

๒๓ มีนาคม ๒๕๐๕ การแสดงโรงเรียนจิตรลดา คุณสังเวียร

๒๓ มีนาคม ๒๕๐๕ การแสดงโรงเรียนจิตรลดา คุณสังเวียร

๒๓ มีนาคม ๒๕๐๕ การแสดงโรงเรียนจิตรลดา คุณสังเวียร

๒๓ มีนาคม ๒๕๐๕ การแสดงโรงเรียนจิตรลดา คุณสังเวียร

๒๓ มีนาคม ๒๕๐๕ การแสดงโรงเรียนจิตรลดา คุณสังเวียร

๒๓ มีนาคม ๒๕๐๕ การแสดงโรงเรียนจิตรลดา คุณสังเวียร

๒๓ มีนาคม ๒๕๐๕ การแสดงโรงเรียนจิตรลดา คุณสังเวียร

๒๓ มีนาคม ๒๕๐๕ การแสดงโรงเรียนจิตรลดา คุณสังเวียร

๒๓ มีนาคม ๒๕๐๕ การแสดงโรงเรียนจิตรลดา คุณสังเวียร

๒๓ มีนาคม ๒๕๐๕ การแสดงโรงเรียนจิตรลดา คุณสังเวียร

๒๓ มีนาคม ๒๕๐๕ การแสดงโรงเรียนจิตรลดา คุณสังเวียร

๒๓ มีนาคม ๒๕๐๕ การแสดงโรงเรียนจิตรลดา คุณสังเวียร

๒๓ มีนาคม ๒๕๐๕ การแสดงโรงเรียนจิตรลดา คุณสังเวียร

๒๓ มีนาคม ๒๕๐๕ การแสดงโรงเรียนจิตรลดา คุณสังเวียร

๒๓ มีนาคม ๒๕๐๕ การแสดงโรงเรียนจิตรลดา คุณสังเวียร

๒๓ มีนาคม ๒๕๐๕ การแสดงโรงเรียนจิตรลดา คุณสังเวียร

๒๓ มีนาคม ๒๕๐๕ การแสดงโรงเรียนจิตรลดา คุณสังเวียร
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๒๓ มีนาคม ๒๕๐๕ การแสดงโรงเรียนจิตรลดา คุณสังเวียร

๒๓ มีนาคม ๒๕๐๕ การแสดงโรงเรียนจิตรลดา คุณสังเวียร

๒๓ มีนาคม ๒๕๐๕ การแสดงโรงเรียนจิตรลดา คุณสังเวียร

๑๓ มีนาคม ๒๕๐๕ สมเด็จฯ พระราชชนนี โปรดเกล้าฯ ให้จอมพลสฤษดิ์และ

ภรรยา

สดสุข

๒๐ มีนาคม ๒๕๐๕ สมเด็จฯ พระราชชนนี โปรดเกล้าฯ ให้คณะมนตรี 

ทหารผ่านศึก ๖๐ นาย

สดสุข

๑๑ มีนาคม ๒๕๐๕ ส่งเสด็จฯ ปากีสถาน สดสุข

๒๕ มีนาคม ๒๕๐๕ การแสดงของโรงเรียนจิตรลดา วันจริง แก้วขวัญ

๒๕ มีนาคม ๒๕๐๕ การแสดงของโรงเรียนจิตรลดา วันจริง แก้วขวัญ

๒๕ มีนาคม ๒๕๐๕ การแสดงของโรงเรียนจิตรลดา วันจริง แก้วขวัญ

๒๕ มีนาคม ๒๕๐๕ การแสดงของโรงเรียนจิตรลดา วันจริง แก้วขวัญ

๒๕ มีนาคม ๒๕๐๕ การแสดงของโรงเรียนจิตรลดา วันจริง แก้วขวัญ

๒๕ มีนาคม ๒๕๐๕ การแสดงของโรงเรียนจิตรลดา วันจริง แก้วขวัญ

๒๕ มีนาคม ๒๕๐๕ การแสดงของโรงเรียนจิตรลดา วันจริง แก้วขวัญ

๒๕ มีนาคม ๒๕๐๕ การแสดงของโรงเรียนจิตรลดา วันจริง แก้วขวัญ

๒๕ มีนาคม ๒๕๐๕ การแสดงของโรงเรียนจิตรลดา วันจริง แก้วขวัญ

๒๕ มีนาคม ๒๕๐๕ การแสดงของโรงเรียนจิตรลดา วันจริง แก้วขวัญ

๒๕ มีนาคม ๒๕๐๕ การแสดงของโรงเรียนจิตรลดา วันจริง แก้วขวัญ

๒๕ มีนาคม ๒๕๐๕ การแสดงของโรงเรียนจิตรลดา วันจริง แก้วขวัญ

๒๕ มีนาคม ๒๕๐๕ การแสดงของโรงเรียนจิตรลดา วันจริง แก้วขวัญ

๒๒ มีนาคม ๒๕๐๕ รับเสด็จฯ สดสุข

๒๘ มีนาคม ๒๕๐๕ ทูตออสเตรเลียเฝ้าฯ แก้วขวัญ

๒๘ มีนาคม ๒๕๐๕ เสด็จฯ เปิดกีฬาว่าว แก้วขวัญ

๒๘ มีนาคม ๒๕๐๕ เสด็จฯ เปิดกีฬาว่าว แก้วขวัญ

๑ เมษายน ๒๕๐๕ คณะกรรมการโรคเรื้อนและออมสินเฝ้า ทูลหม่อมฝากเงิน มานิต

๒ เมษายน ๒๕๐๕ ทูลหม่อมชาย, วันประสูติทูลหม่อมน้อย แก้วขวัญ

๒ เมษายน ๒๕๐๕ ทูลหม่อมชาย, วันประสูติทูลหม่อมน้อย แก้วขวัญ

๒ เมษายน ๒๕๐๕ ทูลหม่อมชาย, วันประสูติทูลหม่อมน้อย แก้วขวัญ

๒ เมษายน ๒๕๐๕ ทอดพระเนตรเรือหลวงปัตตานี แก้วขวัญ

๕ เมษายน ๒๕๐๕ วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ แก้วขวัญ
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๕ เมษายน ๒๕๐๕ วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ แก้วขวัญ

๕ เมษายน ๒๕๐๕ วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ แก้วขวัญ

๗ เมษายน ๒๕๐๕ Title แก้วขวัญ

๑๔ เมษายน ๒๕๐๕ คณะนักฟุตบอลเยาวชนเฝ้า มานิต

๑๕ เมษายน ๒๕๐๕ อื้อจื่อเหลียงถวายโฉนดที่ดิน, กรรมการจัดหาเงิน

อานันทมหิดลทัพบกเฝ้าฯ

มานิต

๑๕ เมษายน ๒๕๐๕ บริษัท Phillip เฝ้า, นาย (....), บรานซ์ มานิต

๒๑ เมษายน ๒๕๐๕ นายไชลน์และภรรยาถวายเงิน (หัวหิน) มานิต

๑๙ เมษายน ๒๕๐๕ สังเวยพระภูมิ หัวหิน แก้วขวัญ

๑๙ เมษายน ๒๕๐๕ เสด็จฯ ประจวบ อ่าวมะนาว แก้วขวัญ

๒๒ เมษายน ๒๕๐๕ เสด็จฯ เรือจันทร เยี่ยมราษฎรเกาะสมุย พงัน แก้วขวัญ

๒๒ เมษายน ๒๕๐๕ เสด็จฯ เรือจันทร เยี่ยมราษฎร เกาะสมุย พงัน มานิต

๒๘ เมษายน ๒๕๐๕ ทรงปลูกต้นไม้ แก้วขวัญ

๒๘ เมษายน ๒๕๐๕ วันเฉลิมครบรอบ+ปลูกต้นไม้ (พระราชทานเลี้ยง+ดนตรี) มานิต

๕ พฤษภาคม ๒๕๐๕ วันฉัตรมงคล พระที่นั่งดุสิต แก้วขวัญ

๗ พฤษภาคม ๒๕๐๕ เอกอัครราชทูต Germany และ Philippine เฝ้า แก้วขวัญ

๖ พฤษภาคม ๒๕๐๕ กรรมการอายิโนะโมะโต๊ะ และทูต New Zealand เฝ้าฯ มานิต

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๐๕ เสด็จ เขาวังเพชรบุรี มานิต

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๐๕ เสด็จฯ พระราชทานน�้าสังข์ คุณการันต์ ไกลกังวล แก้วขวัญ

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๐๕ เสด็จฯ พระราชทานเสื้อผ้า แก่ราษฎร เขาเต่า มานิต

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๕ ทรงเจิมเสาหลักเมืองยะลา, เทศมนตรีรัฐวิคตอเรียเฝ้าฯ มานิต

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๕ เวียนเทียน นครปฐม มานิต

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๐๕ เสด็จ พระราชทานเครื่องนุ่งห่ม วัดบางไทรน้อย มานิต

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๐๕ เสด็จฯ ค่ายนเรศวร มานิต

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๐๕ เสด็จฯ ค่ายนเรศวร แก้วขวัญ

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๐๕ เสด็จฯ ค่ายนเรศวร แก้วขวัญ

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๐๕ เสด็จฯ แก่งกระจาน แก้วขวัญ

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๐๕ เสด็จฯ แก่งกระจาน แก้วขวัญ

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๐๕ เสด็จฯ แก่งกระจาน แก้วขวัญ

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๐๕ เสด็จฯ แก่งกระจาน มานิต

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๐๕ เสด็จฯ แก่งกระจาน มานิต
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๒๖ พฤษภาคม ๒๕๐๕ เสด็จฯ แก่งกระจาน มานิต

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๐๕ เสด็จฯ ค่ายธนะรัชต์ ปรานบุรี มานิต

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๐๕ เสด็จฯ ค่ายธนะรัชต์ ปรานบุรี มานิต

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๐๕ ทางสกีน�้าที่หัวหิน แก้วขวัญ

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๐๕ ทางสกีน�้าที่หัวหิน แก้วขวัญ

๑ มิถุนายน ๒๕๐๕ เจ้าชายอัลเบิร์ตแห่งเบลเยียม เฝ้า และพระราชทาน

พระกระยาหาร บรมพิมาน

แก้วขวัญ

๔ มิถุนายน ๒๕๐๕ คณะกรรมการผู้แทนมุสลิมเฝ้าถวายพระพร, 

Henry Kearns เฝ้า

มานิต

๘ มิถุนายน ๒๕๐๕ ผู้แทนคนตาบอด, Royal Dutch เฝ้าฯ มานิต

๘ มิถุนายน ๒๕๐๕ ทูตอเมริกัน และภริยาโซกาโน เฝ้าฯ แก้วขวัญ

๑๒ มิถุนายน ๒๕๐๕ หล่อเทียนพรรษา, นายกเฝ้า มานิต

๑๒ มิถุนายน ๒๕๐๕ Title มานิต

๑๒ มิถุนายน ๒๕๐๕ Title มานิต

๑๔ มิถุนายน ๒๕๐๕ เยี่ยมทหารชายแดน คลองขนานจิตร

คลองขนานจิตร – นครราชสีมา

นครราชสีมา

อุบล – นครพนม

บึงกาฬ

แก้วขวัญ

๑๕ มิถุนายน ๒๕๐๕ นครพนม

อุดรธานี

แก้วขวัญ

๑๕ มิถุนายน ๒๕๐๕ อุดรธานี แก้วขวัญ

๑๕ มิถุนายน ๒๕๐๕ อุดรธานี – แพร่ แก้วขวัญ

๑๕ มิถุนายน ๒๕๐๕ อุดรธานี อ.ปัว แก้วขวัญ

๑๕ มิถุนายน ๒๕๐๕ เชียงราย แก้วขวัญ

๑๖ มิถุนายน ๒๕๐๕ เชียงราย แก้วขวัญ

๑๖ มิถุนายน ๒๕๐๕ เชียงของ

เชียงใหม่

ตาคลี

ดอนเมือง

แก้วขวัญ

๑๖ มิถุนายน ๒๕๐๕ ดอนเมือง แก้วขวัญ

๑๘ มิถุนายน ๒๕๐๕ ทูลหม่อมชายทรงรับดาวลูกเสือส�ารอง แก้วขวัญ
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๑๙ มิถุนายน ๒๕๐๕ พลเอกถนอมรับราชมิตราภรณ์ แก้วขวัญ

๒๐ มิถุนายน ๒๕๐๕ ส่งเสด็จมลายู

ดอนเมือง – กัวลาลัมเปอร์

สนามบินกัวลาลัมเปอร์ – Istana Tetamu

Istana Tetamu - Istana Negara

แก้วขวัญ

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๕ กัวลาลัมเปอร์ แก้วขวัญ

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๕ Kuala Lumpur แก้วขวัญ

๒๑-๒๒ มิถุนายน ๒๕๐๕ Cameron Highlands แก้วขวัญ

๒๓ มิถุนายน ๒๕๐๕ Cameron Highlands แก้วขวัญ

๒๓ มิถุนายน ๒๕๐๕ Cameron Highlands แก้วขวัญ

๒๓ มิถุนายน ๒๕๐๕ เสด็จ Dam, (ค้าง ๒๒ มิถุนายน ๒๕๐๕) แก้วขวัญ

๒๓ มิถุนายน ๒๕๐๕ Cameron Highlands  Rose garden แก้วขวัญ

๒๔ มิถุนายน ๒๕๐๕ วัดเมฆประสิทธิ แก้วขวัญ

๒๔ มิถุนายน ๒๕๐๕ Ipoh

Ipoh-Penang

Penang-Kedah House

แก้วขวัญ

๒๔ มิถุนายน ๒๕๐๕ Penang-Kedah House แก้วขวัญ

๒๕ มิถุนายน ๒๕๐๕ Penang แก้วขวัญ

๒๕ มิถุนายน ๒๕๐๕ Penang แก้วขวัญ

๒๕ มิถุนายน ๒๕๐๕ Penang แก้วขวัญ

๒๖ มิถุนายน ๒๕๐๕ Telecom – เหมืองดีบุก แก้วขวัญ

๒๖ มิถุนายน ๒๕๐๕ Telecom – เหมืองดีบุก แก้วขวัญ

๒๖ มิถุนายน ๒๕๐๕ วัดเชตุวัน แก้วขวัญ

๒๖ มิถุนายน ๒๕๐๕ วัดเชตุวัน แก้วขวัญ

๒๖ มิถุนายน ๒๕๐๕ สถานทูต แก้วขวัญ

๒๖ มิถุนายน ๒๕๐๕ สถานทูต แก้วขวัญ

๒๖ มิถุนายน ๒๕๐๕ Night show แก้วขวัญ

๒๖ มิถุนายน ๒๕๐๕ Night show แก้วขวัญ

๒๖ มิถุนายน ๒๕๐๕ Night show แก้วขวัญ

๒๖ มิถุนายน ๒๕๐๕ Night show แก้วขวัญ

๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๕ เสด็จกลับจาก Malay แก้วขวัญ
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๒๘ มิถุนายน ๒๕๐๕ ถ่าย Title ชายแดน มานิต

๒๙ มิถุนายน ๒๕๐๕ ถ่าย Title มโนราห์ มานิต

๒๒ มิถุนายน ๒๕๐๕ Cameron Highlands  แก้วขวัญ

๒ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ฟิล์มภาพยนตร์ชายแดน    -

๒ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ฟิล์มภาพยนตร์ชายแดน    -

๒ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ฟิล์มภาพยนตร์ชายแดน    -

๒ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ฟิล์มภาพยนตร์ชายแดน    -

๒ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ฟิล์มภาพยนตร์ชายแดน    -

๒ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ฟิล์มภาพยนตร์ชายแดน    -

๒ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ฟิล์มภาพยนตร์ชายแดน    -

๒ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ฟิล์มภาพยนตร์ชายแดน    -

๒ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ฟิล์มภาพยนตร์ชายแดน    -

๒ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ฟิล์มภาพยนตร์ชายแดน    -

๒ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ฟิล์มภาพยนตร์ชายแดน    -

๒ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ฟิล์ม ทรงสกีน�้า    -

๒ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ฟิล์ม ทรงสกีน�้า    -

๒ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ฟิล์ม ทรงสกีน�้า    -

๓ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ม.ล.สนิทวงศ์ น�านาย เอสโฮริเอ ธนาคารโตกิโจ 

เอกอัครราชทูต U.S.A. น�านายทหารเฝ้า

มานิต

๔ กรกฎาคม ๒๕๐๕ วันคล้ายวันประสูติเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ แก้วขวัญ

๔ กรกฎาคม ๒๕๐๕ วันคล้ายวันประสูติเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ แก้วขวัญ

๖ กรกฎาคม ๒๕๐๕ เอกอัครราชทูตพม่าเฝ้าฯ    -

๖ กรกฎาคม ๒๕๐๕ เอกอัครราชทูตเยอรมันพร้อมภริยาและบุตร เฝ้าฯ    -

๖ กรกฎาคม ๒๕๐๕ เอกอัครราชทูตตุรกี เฝ้าฯ สายปัญญา เฝ้า แก้วขวัญ

๖ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ทรงเจิมเทียนพรรษา นาคหลวงเฝ้าฯ มานิต

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมกรมการข้าว 

น�า เจ้าหน้าที่บริษัทโตโยต้า ถวายรถไถนา พรวนดิน, 

ทูต Australia น�านาย James Shaltine เจ้าหน้าที่ 

Australia เฝ้า เจ้าวงศ์สว่าง มกุฎราชกุมารลาวเฝ้าฯ

แก้วขวัญ

๖ กรกฎาคม ๒๕๐๕ เหลือรับเสด็จมลายู, ถ่ายทูลหม่อมเสด็จทอดพระเนตร

ยานอวกาศ

สดสุข
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๖ กรกฎาคม ๒๕๐๕ เหลือรับเสด็จมลายู, ถ่ายทูลหม่อมเสด็จทอดพระเนตร

ยานอวกาศ

สดสุข

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๐๕ “พระรูป” ระเด่นมาสุติวาด แก้วขวัญ

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ทรงสเก็ตน�้าแข็ง แก้วขวัญ

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๐๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ ทรงบาตรในวัน

อาสาฬหบูชา เข้าพรรษา

แก้วขวัญ

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๐๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ ทรงบาตรในวัน

อาสาฬหบูชา เข้าพรรษา

แก้วขวัญ

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๐๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนเครื่องทรง

พระแก้ว จากฤดูร้อนเป็นฝน

แก้วขวัญ

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๐๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนเครื่องทรง

พระแก้ว จากฤดูร้อนเป็นฝน

แก้วขวัญ

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๐๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนเครื่องทรง

พระแก้ว จากฤดูร้อนเป็นฝน

มานิต

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๐๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนเครื่องทรง

พระแก้ว จากฤดูร้อนเป็นฝน

มานิต

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ทอดพระเนตรนาด�า สวนจิตร มานิต

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ทอดพระเนตรนาด�า สวนจิตร, 

ราชประชาสมาสัยเฝ้า ถวายเงิน

แก้วขวัญ

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๕ พระราชทานเลี้ยงภรรยาคณะทูตานุทูตที่ช่วยเหลืองาน

กาชาด

แก้วขวัญ

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๕ พระราชทานเลี้ยงภรรยาคณะทูตานุทูตที่ช่วยเหลืองาน

กาชาด

แก้วขวัญ

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ทอดพระเนตรแผนผัง และบริเวณปลูกต้นไม้ มานิต

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ทอดพระเนตรแผนผัง และบริเวณปลูกต้นไม้ มานิต

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๐๕ พระราชทานอิสริยาภรณ์    -

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๐๕ พระราชทานอิสริยาภรณ์    -

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๕ พิธีคล้ายวันประสูติทูลหม่อมชาย ทรงบาตรและปลูก

ต้นไม้

มานิต

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๕ พิธีคล้ายวันประสูติทูลหม่อมชาย ทรงบาตรและปลูก

ต้นไม้

มานิต



วันที่ถ่าย ชื่อ  ผู้ถ่าย

167

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๕ พิธีคล้ายวันประสูติทูลหม่อมชาย ทรงบาตรและปลูก

ต้นไม้

มานิต

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๕ พิธีคล้ายวันประสูติทูลหม่อมชาย ทรงบาตรและปลูก

ต้นไม้

มานิต

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๕ พิธีคล้ายวันประสูติทูลหม่อมชาย ทรงบาตรและปลูก

ต้นไม้

มานิต

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๕ พิธีคล้ายวันประสูติทูลหม่อมชาย ทรงบาตรและปลูก

ต้นไม้

แก้วขวัญ

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๕ พิธีคล้ายวันประสูติทูลหม่อมชาย ทรงบาตรและปลูก

ต้นไม้

แก้วขวัญ

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๕ พิธีคล้ายวันประสูติทูลหม่อมชาย ทรงบาตรและปลูก

ต้นไม้

แก้วขวัญ

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๕ พิธีคล้ายวันประสูติทูลหม่อมชาย ทรงบาตรและปลูก

ต้นไม้

แก้วขวัญ

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๕ พิธีคล้ายวันประสูติทูลหม่อมชาย ทรงบาตรและปลูก

ต้นไม้

แก้วขวัญ

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๕ พิธีคล้ายวันประสูติทูลหม่อมชาย ทรงบาตรและปลูก

ต้นไม้

แก้วขวัญ

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๐๕ พิธีคล้ายวันประสูติทูลหม่อมชาย ทรงบาตรและปลูก

ต้นไม้

แก้วขวัญ

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๐๕ พิธีคล้ายวันประสูติทูลหม่อมชาย ทรงบาตรและปลูก

ต้นไม้

แก้วขวัญ

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๐๕ พิธีคล้ายวันประสูติทูลหม่อมชาย ทรงบาตรและปลูก

ต้นไม้

แก้วขวัญ

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๐๕ พิธีคล้ายวันประสูติทูลหม่อมชาย ทรงบาตรและปลูก

ต้นไม้

แก้วขวัญ

๑ สิงหาคม ๒๕๐๕ ผู้ว่าการสุรินทร์, สถานสงเคราะห์เฝ้า แก้วขวัญ

๙ สิงหาคม ๒๕๐๕ ทูตนิวซีแลนด์, ทูตอเมริกัน และคณะนักกีฬาเอเชียนเกมส์ มานิต

๙ สิงหาคม ๒๕๐๕ พระบรมฉายาลักษณ์ แก้วขวัญ

๙ สิงหาคม ๒๕๐๕ พระบรมฉายาลักษณ์ แก้วขวัญ

๑๐ สิงหาคม ๒๕๐๕ เอกอัครราชทูตสเปนและพม่า ถวายสาส์นตราตั้ง จักรี แก้วขวัญ

๑๒ สิงหาคม ๒๕๐๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จฯ มานิต
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๑๒ สิงหาคม ๒๕๐๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จฯ มานิต

๑๒ สิงหาคม ๒๕๐๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จฯ มานิต

๑๒ สิงหาคม ๒๕๐๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จฯ แก้วขวัญ

๑๓ สิงหาคม ๒๕๐๕ เลี้ยงพระวันเฉลิม (พระที่นั่งอมรินทรฯ) แก้วขวัญ

๑๓ สิงหาคม ๒๕๐๕ เลี้ยงพระวันเฉลิม (พระที่นั่งอมรินทรฯ) มานิต

๑๔ สิงหาคม ๒๕๐๕ ม.ล.เกษตร สนิทวงศ์ น�านายแพทย์เฝ้าฯ Mr.Killufec 

Vice Precedent Export Import Bank เฝ้าฯ รัฐมนตรี

คลังน�า Dr.John J. oftus และภริยาเฝ้าอ�าลากลับ

อเมริกา

แก้วขวัญ

๑๗ สิงหาคม ๒๕๐๕ ส่งเสด็จ Australia, New Zealand สดสุข

๑๙ สิงหาคม ๒๕๐๕ ถึง New Zealand แก้วขวัญ

๑๙ สิงหาคม ๒๕๐๕ ถึง New Zealand แก้วขวัญ

๑๙ สิงหาคม ๒๕๐๕ ถึง New Zealand แก้วขวัญ

๑๙ สิงหาคม ๒๕๐๕ เมือง Wellington แก้วขวัญ

๑๙ สิงหาคม ๒๕๐๕ เมือง Wellington, ที่ประทับ แก้วขวัญ

๑๙ สิงหาคม ๒๕๐๕ นักเรียนไทยเฝ้าฯ ที่ Government House แก้วขวัญ

๒๐ สิงหาคม ๒๕๐๕ Dental Clinic Wellington แก้วขวัญ

๒๐ สิงหาคม ๒๕๐๕ Dental Clinic Wellington แก้วขวัญ

๒๐ สิงหาคม ๒๕๐๕ Town Hall แก้วขวัญ

๒๐ สิงหาคม ๒๕๐๕ Town Hall แก้วขวัญ

๒๐ สิงหาคม ๒๕๐๕ House of Parliament แก้วขวัญ

๒๐ สิงหาคม ๒๕๐๕ ทอดพระเนตรนักเรียน Kiwi แก้วขวัญ

๒๐ สิงหาคม ๒๕๐๕ งานลีลาศ ที่ประทับ แก้วขวัญ

๒๑ สิงหาคม ๒๕๐๕ ไป Tauranga แก้วขวัญ

๒๑ สิงหาคม ๒๕๐๕ ไป Tauranga แก้วขวัญ

๒๑ สิงหาคม ๒๕๐๕ ไป Tauranga แก้วขวัญ

๒๑ สิงหาคม ๒๕๐๕ ไป Tauranga แก้วขวัญ

๒๑ สิงหาคม ๒๕๐๕ Rotorua แก้วขวัญ

๒๑ สิงหาคม ๒๕๐๕ Shell Sound Theatre แก้วขวัญ

๒๑ สิงหาคม ๒๕๐๕ Shell Sound Theatre แก้วขวัญ

๒๑ สิงหาคม ๒๕๐๕ Rotorua แก้วขวัญ
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๒๒ สิงหาคม ๒๕๐๕ Rotorua แก้วขวัญ

๒๒ สิงหาคม ๒๕๐๕ Rotorua ไป Auckland แก้วขวัญ

๒๓ สิงหาคม ๒๕๐๕ Auckland แก้วขวัญ

๒๓ สิงหาคม ๒๕๐๕ Auckland แก้วขวัญ

๒๓ สิงหาคม ๒๕๐๕ Auckland แก้วขวัญ

๒๓ สิงหาคม ๒๕๐๕ Auckland แก้วขวัญ

๒๔ สิงหาคม ๒๕๐๕ ไครสต์เชิร์ช แก้วขวัญ

๒๔ สิงหาคม ๒๕๐๕ ไครสต์เชิร์ช แก้วขวัญ

๒๔ สิงหาคม ๒๕๐๕ ไครสต์เชิร์ช แก้วขวัญ

๒๔ สิงหาคม ๒๕๐๕ ไครสต์เชิร์ช แก้วขวัญ

๒๔ สิงหาคม ๒๕๐๕ ไครสต์เชิร์ช, Industrial show ground แก้วขวัญ

๒๕ สิงหาคม ๒๕๐๕ Dunedin แก้วขวัญ

๒๕ สิงหาคม ๒๕๐๕ Dunedin แก้วขวัญ

๒๕ สิงหาคม ๒๕๐๕ Dunedin แก้วขวัญ

๒๕ สิงหาคม ๒๕๐๕ Dunedin แก้วขวัญ

๒๕ สิงหาคม ๒๕๐๕ Dunedin แก้วขวัญ

๒๕ สิงหาคม ๒๕๐๕ Dunedin แก้วขวัญ

๒๕ สิงหาคม ๒๕๐๕ Dunedin (Town Hall) แก้วขวัญ

๒๖ สิงหาคม ๒๕๐๕ Dunedin (Town Hall) แก้วขวัญ

๒๖ สิงหาคม ๒๕๐๕ Dunedin Airport แก้วขวัญ

๒๖ สิงหาคม ๒๕๐๕ Australia แก้วขวัญ

๒๖ สิงหาคม ๒๕๐๕ ถึง Australia แก้วขวัญ

๒๖ สิงหาคม ๒๕๐๕ Canberra แก้วขวัญ

๒๗ สิงหาคม ๒๕๐๕ Canberra แก้วขวัญ

๒๗ สิงหาคม ๒๕๐๕ Canberra แก้วขวัญ

๒๗ สิงหาคม ๒๕๐๕ Government House Canberra แก้วขวัญ

๒๗ สิงหาคม ๒๕๐๕ เสด็จชม Pre-school Centre แก้วขวัญ

๒๗ สิงหาคม ๒๕๐๕ ทรงถ่าย แก้วขวัญ

๒๘ สิงหาคม ๒๕๐๕ Canberra น.ร.นายร้อย Duntroon แก้วขวัญ

๒๘ สิงหาคม ๒๕๐๕ Canberra น.ร.นายร้อย Duntroon แก้วขวัญ

๒๘ สิงหาคม ๒๕๐๕ Canberra น.ร.นายร้อย Duntroon แก้วขวัญ
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๒๘ สิงหาคม ๒๕๐๕ Canberra สถานทูตไทย แก้วขวัญ

๒๘ สิงหาคม ๒๕๐๕ War Memorial Canberra แก้วขวัญ

๒๘ สิงหาคม ๒๕๐๕ War Memorial Canberra แก้วขวัญ

๒๘ สิงหาคม ๒๕๐๕ หอดูดาว Mount Stromlo แก้วขวัญ

๒๙ สิงหาคม ๒๕๐๕ Sydney แก้วขวัญ

๒๙ สิงหาคม ๒๕๐๕ Sydney Town hall แก้วขวัญ

๒๙ สิงหาคม ๒๕๐๕ Sydney Town hall แก้วขวัญ

๒๙ สิงหาคม ๒๕๐๕ Sydney Government House แก้วขวัญ

๒๙ สิงหาคม ๒๕๐๕ A.M.P., เสด็จฯ เรือ Sydney แก้วขวัญ

๒๙ สิงหาคม ๒๕๐๕ Port Sydney แก้วขวัญ

๒๙ สิงหาคม ๒๕๐๕ ถวายหมี Government House แก้วขวัญ

๓๐ สิงหาคม ๒๕๐๕ Sydney แก้วขวัญ

๓๐ สิงหาคม ๒๕๐๕ เสด็จทอดพระเนตรโรงงานถลุงเหล็ก แก้วขวัญ

๓๐ สิงหาคม ๒๕๐๕ เสด็จทอดพระเนตรโรงงานถลุงเหล็ก แก้วขวัญ

๓๐ สิงหาคม ๒๕๐๕ น.ร.ไทยเฝ้า Government House แก้วขวัญ

๓๐ สิงหาคม ๒๕๐๕ Australia Hotel Sydney แก้วขวัญ

๓๐ สิงหาคม ๒๕๐๕ Australia Hotel Sydney แก้วขวัญ

๓๐ สิงหาคม ๒๕๐๕ Girl Guide สมเด็จ เสด็จฯ คุณตุลย์

๓๐ สิงหาคม ๒๕๐๕ Girl Guide สมเด็จ เสด็จฯ คุณตุลย์

๓๑ สิงหาคม ๒๕๐๕ Sydney – Brisbane แก้วขวัญ

๓๑ สิงหาคม ๒๕๐๕ พิธีรับเสด็จ แก้วขวัญ

๓๑ สิงหาคม ๒๕๐๕ พิธีรับเสด็จ แก้วขวัญ

๓๑ สิงหาคม ๒๕๐๕ Town Hall Brisbane แก้วขวัญ

๓๑ สิงหาคม ๒๕๐๕ Garden Party แก้วขวัญ

๓๑ สิงหาคม ๒๕๐๕ Garden Party แก้วขวัญ

๑ กันยายน ๒๕๐๕ เสด็จไปโรงเรียนที่ Brisbane แก้วขวัญ

๑ กันยายน ๒๕๐๕ เสด็จไปโรงเรียนที่ Brisbane แก้วขวัญ

๑ กันยายน ๒๕๐๕ เสด็จไปโรงเรียนที่ Brisbane แก้วขวัญ

๒ กันยายน ๒๕๐๕ Melbourne แก้วขวัญ

๒ กันยายน ๒๕๐๕ Melbourne แก้วขวัญ

๓ กันยายน ๒๕๐๕ นักเรียนไทยเฝ้า Government House แก้วขวัญ
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๓ กันยายน ๒๕๐๕ นักเรียนไทยเฝ้า Government House Melbourne แก้วขวัญ

๓ กันยายน ๒๕๐๕ Melbourne University แก้วขวัญ

๔ กันยายน ๒๕๐๕ Zoo Melbourne แก้วขวัญ

๔ กันยายน ๒๕๐๕ ทรงปลูกต้นไม้ในบริเวณท�าเนียบ แก้วขวัญ

๔ กันยายน ๒๕๐๕ ไปโรงงานรถยนต์ General Motors - Holden’s แก้วขวัญ

๕ กันยายน ๒๕๐๕ Melbourne – Hobart แก้วขวัญ

๕ กันยายน ๒๕๐๕ สนามบิน Hobart รัฐ Tasmania แก้วขวัญ

๕ กันยายน ๒๕๐๕ สนามบิน Hobart รัฐ Tasmania แก้วขวัญ

๕ กันยายน ๒๕๐๕ Hobart Town Hall แก้วขวัญ

๕ กันยายน ๒๕๐๕ State dinner แก้วขวัญ

๖ กันยายน ๒๕๐๕ State dinner แก้วขวัญ

๖ กันยายน ๒๕๐๕ Picnic ทอดพระเนตรการตัดต้นไม้ แก้วขวัญ

๗ กันยายน ๒๕๐๕ Hobart – Adelaide แก้วขวัญ

๗ กันยายน ๒๕๐๕ สนามบิน Adelaide แก้วขวัญ

๗ กันยายน ๒๕๐๕ Adelaide Town Hall แก้วขวัญ

๘ กันยายน ๒๕๐๕ นักเรียนไทยเฝ้าฯ แก้วขวัญ

๘ กันยายน ๒๕๐๕ เสด็จฯ Grand Show แก้วขวัญ

๘ กันยายน ๒๕๐๕ เสด็จฯ Grand Show แก้วขวัญ

๘ กันยายน ๒๕๐๕ เสด็จฯ Grand Show แก้วขวัญ

๙ กันยายน ๒๕๐๕ เสด็จฯ Woomera แก้วขวัญ

๙ กันยายน ๒๕๐๕ เสด็จฯ Woomera แก้วขวัญ

๙ กันยายน ๒๕๐๕ เสด็จฯ Woomera แก้วขวัญ

๙ กันยายน ๒๕๐๕ เสด็จฯ Woomera แก้วขวัญ

๙ กันยายน ๒๕๐๕ เสด็จฯ Woomera แก้วขวัญ

๙ กันยายน ๒๕๐๕ ทรงถ่ายที่ Malaya และพระราชทานมา ทรงถ่าย

๑๐ กันยายน ๒๕๐๕ ทอดพระเนตร การขว้าง Boomerang แก้วขวัญ

๑๐ กันยายน ๒๕๐๕ รับเสด็จที่ Perth แก้วขวัญ

๑๐ กันยายน ๒๕๐๕ Perth แก้วขวัญ

๑๐ กันยายน ๒๕๐๕ Perth แก้วขวัญ

๑๐ กันยายน ๒๕๐๕ Perth แก้วขวัญ

๑๐ กันยายน ๒๕๐๕ Perth แก้วขวัญ
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๑๒ กันยายน ๒๕๐๕ Perth แก้วขวัญ

๑๒ กันยายน ๒๕๐๕ Perth แก้วขวัญ

๑๒ กันยายน ๒๕๐๕ Perth แก้วขวัญ

๑๒ กันยายน ๒๕๐๕ Perth แก้วขวัญ

๑๒ กันยายน ๒๕๐๕ Perth แก้วขวัญ

๑๒ กันยายน ๒๕๐๕ สมเด็จเสด็จ ร.พ.ควีนอลิซาเบธ คุณตุลย์

๑๒ กันยายน ๒๕๐๕ สมเด็จ เสด็จ ร.พ.ควีนอลิซาเบธ คุณตุลย์

๑๒ กันยายน ๒๕๐๕ สมเด็จ เสด็จ ร.พ. ควีนอลิซาเบธ คุณตุลย์

๑๖ กันยายน ๒๕๐๕ ทูลหม่อมทรงพระส�าราญ บนภูพิงค์ มานิต

๑๖ กันยายน ๒๕๐๕ ทูลหม่อมทรงพระส�าราญ บนภูพิงค์ มานิต

๑๗ กันยายน ๒๕๐๕ ทูลหม่อมทรงพระส�าราญ บนภูพิงค์ มานิต

๒๔ กันยายน ๒๕๐๕ สมเด็จพระราชชนนี ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลในวันมหิดล สดสุข

๒๕ กันยายน ๒๕๐๕ ทดลองถ่าย Title ขาว-ด�า มานิต

๒๗ กันยายน ๒๕๐๕ ทรงถ่าย Title สี Malay + New Zealand มานิต

๒๗ กันยายน ๒๕๐๕ ทรงถ่าย Title สี Australia มานิต

๒๘ กันยายน ๒๕๐๕ ทรงถ่าย Title สี Australia มานิต

๒๘ กันยายน ๒๕๐๕ ถ่ายรับเสด็จ เหลือ + Title มานิต

๒๙ กันยายน ๒๕๐๕ ถ่ายเอกสาร มานิต

๒๙ กันยายน ๒๕๐๕ ถ่ายเอกสาร มานิต

๒ ตุลาคม ๒๕๐๕ Title หัวเรื่อง ชุดเสด็จ Australia มานิต

๒ ตุลาคม ๒๕๐๕ Title หัวเรื่อง ชุดเสด็จ Australia มานิต

๓ ตุลาคม ๒๕๐๕ ทรงถ่ายที่ภูพิงค์ พระราชทานลงมา ทรงถ่าย

๕ ตุลาคม ๒๕๐๕ ทูตปากีสถานเฝ้า รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์

+ทูตมลายูเฝ้าฯ

มานิต

๑๑ ตุลาคม ๒๕๐๕ ทูตพม่า, สเปน + คึกฤทธิ์ เฝ้า มานิต

๑๑ ตุลาคม ๒๕๐๕ ทูตพม่า, สเปน + คึกฤทธิ์ เฝ้า มานิต

๑๑ ตุลาคม ๒๕๐๕ สมเด็จฯ เสด็จสภากาชาด มานิต

๑๑ ตุลาคม ๒๕๐๕ บนห้องทรงพระอักษร พระเจ้าอยู่หัว แก้วขวัญ

๑๑ ตุลาคม ๒๕๐๕ สมเด็จฯ เสด็จ กาชาด แก้วขวัญ

๑๑ ตุลาคม ๒๕๐๕ พิมพ์ ทูต+สมเด็จ มานิต

๑๒ ตุลาคม ๒๕๐๕ พระราชทานเลี้ยง สุลต่านแห่งมลายู มานิต
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๑๒ ตุลาคม ๒๕๐๕ พิมพ์ พระราชทานเลี้ยง สุลต่านแห่งมลายู มานิต

๑๕ ตุลาคม ๒๕๐๕ โรงเรียนจิตรลดา มานิต

๑๕ ตุลาคม ๒๕๐๕ เลี้ยงเจ้าสุวรรณภูมา บรมพิมาน มานิต

๑๕ ตุลาคม ๒๕๐๕ โรงเรียนจิตรลดา ทูลกระหม่อม แก้วขวัญ

๑๕ ตุลาคม ๒๕๐๕ โรงเรียนจิตรลดา ทูลกระหม่อม แก้วขวัญ

๑๕ ตุลาคม ๒๕๐๕ พิมพ์พระราชทานเลี้ยง มานิต

๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๕ คุณถนัด + โตโยต้า ถวายรถดับเพลิง มานิต

๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๕ พิมพ์ คุณถนัด + โตโยต้า ถวายรถดับเพลิง มานิต

๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๕ คุณถนัด + โตโยต้า ถวายรถดับเพลิง แก้วขวัญ

๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๕ คุณถนัด + โตโยต้า ถวายรถดับเพลิง แก้วขวัญ

๒๒ ตุลาคม ๒๕๐๕ พยุหยาตรา ทางชลมารค แก้วขวัญ

๒๒ ตุลาคม ๒๕๐๕ พยุหยาตรา ทางชลมารค แก้วขวัญ

๒๒ ตุลาคม ๒๕๐๕ พยุหยาตรา ทางชลมารค แก้วขวัญ

๒๒ ตุลาคม ๒๕๐๕ พยุหยาตรา ทางชลมารค แก้วขวัญ

๒๒ ตุลาคม ๒๕๐๕ พยุหยาตรา ทางชลมารค แก้วขวัญ

๒๒ ตุลาคม ๒๕๐๕ พยุหยาตรา ทางชลมารค มานิต

๒๒ ตุลาคม ๒๕๐๕ พยุหยาตรา ทางชลมารค มานิต

๒๒ ตุลาคม ๒๕๐๕ พยุหยาตรา ทางชลมารค สดสุข

๒๒ ตุลาคม ๒๕๐๕ พยุหยาตรา ทางชลมารค สดสุข

๒๒ ตุลาคม ๒๕๐๕ พยุหยาตรา ทางชลมารค คุณโกวิช

๒๓ ตุลาคม ๒๕๐๕ วันปิยะมหาราช พระที่นั่งอมรินทรฯ มานิต

๒๓ ตุลาคม ๒๕๐๕ วันปิยะมหาราช พระที่นั่งอมรินทรฯ สดสุข

๒๓ ตุลาคม ๒๕๐๕ วันปิยะมหาราช พระรูป ร.๕ แก้วขวัญ

๒๖ ตุลาคม ๒๕๐๕ นายปรีชา ถวายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ พระยาพรตราชา 

ถวายเครื่องวิทยาศาสตร์ จุฬาราชมนตรีถวายเงิน

สงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน

มานิต

๒๖ ตุลาคม ๒๕๐๕ พิมพ์ นายปรีชา ถวายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ พระยาพรต

ราชา ถวายเครื่องวิทยาศาสตร์ จุฬาราชมนตรีถวายเงิน

สงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน

มานิต
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๓๐ ตุลาคม ๒๕๐๕ พระยามาน น�ากรรมการปูนซีเมนต์ไทย ถวายเงินมูลนิธิ

อนันทมหิดล นางกิมเฮีย ถวายเงินสร้างวัดพระเชตวัน, 

นางแสงดาวถวายเงินสร้างอาคารสงเคราะห์ เด็กก�าพร้า, 

อธิบดีกรมอาชีวะถวายหินภูษา, บริษัทเอ็คการ์ดบราเดอร์ 

ถวายรถ “แลนด์โรเวอร์”

มานิต

๓๐ ตุลาคม ๒๕๐๕ ปลัดมหาดไทย+ รองอธิบดีประชาสงเคราะห์รับเงินช่วย

ภาคใต้

มานิต

๓๐ ตุลาคม ๒๕๐๕ พิมพ์ปลัดมหาดไทย+ รองอธิบดีประชาสงเคราะห์รับเงิน

ช่วยภาคใต้

มานิต

๓๐ ตุลาคม ๒๕๐๕ พิมพ์ปลัดมหาดไทย+ รองอธิบดีประชาสงเคราะห์รับเงิน

ช่วยภาคใต้

มานิต

๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๕ พระยาศรีวิศารวาจา น�าผู้แทนสหประชาชาติเฝ้าฯ มานิต

๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๕ พระยาศรีวิศารวาจา น�าผู้แทนสหประชาชาติเฝ้าฯ แก้วขวัญ

๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ บริษัทฟิลลิป (ผู้จัดการ) เฝ้าฯ มานิต

๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ ผู้บริจาคเงินที่ อ.ส. เสด็จลง อ.ส. มานิต

๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ ฟิล์ม ผู้บริจาคเงินที่ อ.ส. เสด็จลง อ.ส. มานิต

๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ ฟิล์ม ผู้บริจาคเงินที่ อ.ส. เสด็จลง อ.ส. มานิต

๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ สภากาชาดอเมริกันเฝ้า สมเด็จฯ แก้วขวัญ

๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ พิมพ์สภากาชาดอเมริกันเฝ้า สมเด็จฯ แก้วขวัญ

๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ เอกอัครราชทูตพม่าถวายเงิน ช่วยเหลือภาคใต้+พิมพ์ มานิต

๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ กฐิน วัดเจ้าเจ็ดนอก + เจ็ดใน มานิต

๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ กฐิน วัดเจ้าเจ็ดนอก + เจ็ดใน มานิต

๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ กฐิน วัดเจ้าเจ็ดนอก + เจ็ดใน แก้วขวัญ

๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ กฐิน วัดเจ้าเจ็ดนอก + เจ็ดใน แก้วขวัญ

๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ กฐิน วัดเจ้าเจ็ดนอก + เจ็ดใน แก้วขวัญ

๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ กฐิน วัดเจ้าเจ็ดนอก + เจ็ดใน แก้วขวัญ

๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ กฐิน วัดเจ้าเจ็ดนอก + เจ็ดใน แก้วขวัญ

๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ ทูตอเมริกัน, ทีวี ช่อง ๔+๗, ทูตอินเดีย ถวายเงินช่วย

วาตภัย

มานิต

๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ เสด็จพระราชทานเงินที่ อ.ส. มานิต

๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ พิมพ์ เสด็จพระราชทานเงินที่ อ.ส. มานิต
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๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ พิมพ์ เสด็จพระราชทานเงินที่ อ.ส. มานิต

๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ Pro.Joseph P.Euan M.D.PHD เฝ้า +เสด็จพระราชทาน

เงินที่ อ.ส.

มานิต

๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ พิมพ์ Pro.Joseph P.Euan M.D.PHD เฝ้า+ เสด็จ

พระราชทานเงินที่ อ.ส.

มานิต

๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ ถ่ายภาพยนตร์โฆษณา ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ 

ออกโทรทัศน์

มานิต

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ คณะศูนย์เยาวชนสมุทรปราการ, เฝ้าสมเด็จพระเจ้า

ลูกยาเธอเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ ถวายของช่วยภาคใต้

มานิต

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ พิมพ์คณะศูนย์เยาวชนสมุทรปราการ, เฝ้าสมเด็จพระเจ้า

ลูกยาเธอเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ ถวายของช่วยภาคใต้

มานิต

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ การแข่งเรือของกองทัพเรือ แก้วขวัญ

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ การแข่งเรือของกองทัพเรือ แก้วขวัญ

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ นายเพียรศักดิ์ + นางราตรี ถวายเงิน ที่ได้จากการช่วย

ภาคใต้

แก้วขวัญ

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ นายแจ่ม จิ๋วส�าอางค์ ถวายม้าเผือก แก้วขวัญ

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ พิมพ์ นายแจ่ม จิ๋วส�าอางค์ ถวายม้าเผือก แก้วขวัญ

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ เปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้ว    -

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ พระราชทานเงิน แก่ อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์    -

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ ทูตปากีสถานถวายสาน์ส จักรี แก้วขวัญ

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ เปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้ว มานิต

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ พระราชทานเงินผู้ประสบวาตภัย มานิต

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ พิมพ์พระราชทานเงินผู้ประสบวาตภัย มานิต

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ ถ่ายภาพยนตร์โฆษณาภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ต่อ แก้วขวัญ

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ ทูตเบลเยียม น�านักธุรกิจ + นายดิเรก ชัยนาม เฝ้า มานิต

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ พิมพ์ ทูตเบลเยียม น�านักธุรกิจ + นายดิเรก ชัยนาม เฝ้า มานิต

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ พลเอกจิตติ ถวายเงิน ช่วยภาคใต้ (หัวหน้าคณะ ทีวี ๗) มานิต

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ พิมพ์ พลเอกจิตติ ถวายเงิน ช่วยภาคใต้ (หัวหน้าคณะ 

ทีวี ๗)

มานิต

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ ทูตสเปน + ปากีสถาน + ธิดานายกรัฐมนตรีเฝ้าฯ มานิต

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ เจ้าหญิงเบียทริกซ์แห่ง Netherlands มานิต
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๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ พิมพ์ เจ้าหญิงเบียทริกซ์แห่ง Netherlands มานิต

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ น.ร.โรงเรียนราชินีบน เฝ้าทูลหม่อมถวายเงินช่วยภาคใต้ แก้วขวัญ

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ เจ้าหญิงเบียทริกซ์ ชมพระบรมมหาราชวัง แก้วขวัญ

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ อมรินทรฯ, พระแก้ว จักรพรรดิ, ไพศาล แก้วขวัญ

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ พระที่นั่งดุสิต + จักรี + และถ่ายภาพยนตร์งาน

คุณนราวดี ลูกสาวเลขาธิการ

แก้วขวัญ

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ เจ้าหญิงเสด็จออกตลาดนัดทางเรือ มานิต

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ พิมพ์เลี้ยงจักรี ของทีวีช่อง ๗ มานิต

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ พิธีเลี้ยงในงานแต่งงานลูกสาวเลขาธิการ มานิต

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ นายมอริส, ปลัดกระทรวงการต่างประเทศน�าเฝ้าฯ มานิต

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ พิมพ์ นายมอริส, ปลัดกระทรวงการต่างประเทศน�าเฝ้าฯ มานิต

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ รับเงิน ช่วยวาตภัย แก้วขวัญ

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ รับเงิน ช่วยวาตภัย มานิต

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ รับประธานาธิบดีเยอรมัน ลึบเก้ แก้วขวัญ

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ รับประธานาธิบดีเยอรมัน ลึบเก้ คุณสุภร

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ เจ้าหญิงเบียทริกซ์ ทูลลา มานิต

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ พิมพ์เจ้าหญิงเบียทริกซ์ ทูลลา มานิต

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ ประธานาธิบดี ลึบเก้ เฝ้าที่ต�าหนัก แก้วขวัญ

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ ประธานาธิบดี ลึบเก้ เฝ้าที่ต�าหนัก แก้วขวัญ

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ เลี้ยงประธานาธิบดี ลึบเก้ จักรี แก้วขวัญ

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ เลี้ยงประธานาธิบดี ลึบเก้ จักรี แก้วขวัญ

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ เลี้ยงประธานาธิบดี ลึบเก้ จักรี แก้วขวัญ

๒๗ เมษายน ๒๕๐๗ ทรงดนตรี คุณสนอง

๒๘ เมษายน ๒๕๐๗ พิธีคล้ายวันราชาภิเษกสมรส แก้วขวัญ

๒๘ เมษายน ๒๕๐๗ พิธีคล้ายวันราชาภิเษกสมรส แก้วขวัญ

๒๘ เมษายน ๒๕๐๗ พิธีคล้ายวันราชาภิเษกสมรส แก้วขวัญ

๓๐ เมษายน ๒๕๐๗ งานยาหมอนร�าลึก แก้วขวัญ

๓๐ เมษายน ๒๕๐๗ งานยาหมอนร�าลึก แก้วขวัญ

๓๐ เมษายน ๒๕๐๗ งานยาหมอนร�าลึก แก้วขวัญ

๒๒ เมษายน ๒๕๐๗ สมเด็จฯ พระราชชนนี พระราชทานเหรียญต�ารวจ

ชายแดน

แก้วขวัญ
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๒๒ เมษายน ๒๕๐๗ สมเด็จฯ พระราชชนนี พระราชทานเหรียญต�ารวจ

ชายแดน

แก้วขวัญ

๔ พฤษภาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ภาพยนตร์ Queen + Battle แก้วขวัญ

๔ พฤษภาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ภาพยนตร์ Queen + Battle แก้วขวัญ

๔ พฤษภาคม ๒๕๐๗ พิธีฉัตรมงคล พระที่นั่งดุสิต (๑๖.๓๐ น.) แก้วขวัญ

๔ พฤษภาคม ๒๕๐๗ พิธีฉัตรมงคล พระที่นั่งดุสิต (๑๖.๓๐ น.) มานิต

๔ พฤษภาคม ๒๕๐๗ ทูตจีน + ทูตอิหร่านเฝ้า + รับพระราชทานเลี้ยง มานิต

๔ พฤษภาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ ทูตจีน + ทูตอิหร่านเฝ้า + รับพระราชทานเลี้ยง มานิต

๗ พฤษภาคม ๒๕๐๗ เอกอัครราชทูตออสเตรียเฝ้าฯ คณะกรรมการทนายความ    -

๗ พฤษภาคม ๒๕๐๗ เจ้าหน้าที่รักงานชุมนุมเยาวชน รองเลขาธิการ ส.ป.อ. 

(นายวิลเลียม) นามแกรด์ฮาร์ดเฝ้าฯ นายกรองนายกฯ 

คุณหญิงเฝ้า

มานิต

๗ พฤษภาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ฟิลม์ มานิต

๗ พฤษภาคม ๒๕๐๗ พิธีพืชมงคล ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) มานิต

๘ พฤษภาคม ๒๕๐๗ พิธีแรกนาขวัญที่สวนจิตร แก้วขวัญ

๘ พฤษภาคม ๒๕๐๗ พิธีแรกนาขวัญที่สวนจิตร (พิมพ์) มานิต

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๐๗ สมเด็จฯ เสด็จฯ เปิด โรงเรียนคนตาบอด เชียงใหม่ มานิต

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๐๗ เสด็จฯ เยี่ยมค่ายทหารทหาร ....... + พ.ส.๗ มานิต

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๗ เสด็จฯ เปิดเขื่อนภูมิพล มานิต

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๗ เสด็จฯ เปิดเขื่อนภูมิพล มานิต

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๗ เสด็จฯ เปิดเขื่อนภูมิพล มานิต

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๗ เสด็จฯ เปิดเขื่อนภูมิพล มานิต

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๗ เสด็จฯ เปิดเขื่อนภูมิพล มานิต

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๗ เสด็จฯ กลับจาก จ.เชียงใหม่ มานิต

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๐๗ ทูตอาหรับเฝ้าจักรี แก้วขวัญ

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๐๗ ทูตอาหรับเฝ้าจักรี มานิต

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๐๗ นายเอริส เจนสัน กงสุลใหญ่เดนมาร์กเฝ้า มานิต

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๐๗ งานยกช่อฟ้าวัดตะวันตก และเวียนเทียนพระธาตุ 

นครศรีธรรมราช

แก้วขวัญ

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๐๗ งานยกช่อฟ้าวัดตะวันตก และเวียนเทียนพระธาตุ 

นครศรีธรรมราช

แก้วขวัญ
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๒๖ พฤษภาคม ๒๕๐๗ งานยกช่อฟ้าวัดตะวันตก และเวียนเทียนพระธาตุ 

นครศรีธรรมราช

แก้วขวัญ

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๐๗ งานยกช่อฟ้าวัดตะวันตก และเวียนเทียนพระธาตุ 

นครศรีธรรมราช

แก้วขวัญ

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๐๗ งานยกช่อฟ้าวัดตะวันตก และเวียนเทียนพระธาตุ 

นครศรีธรรมราช

แก้วขวัญ

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๐๗ งานยกช่อฟ้าวัดตะวันตก และเวียนเทียนพระธาตุ 

นครศรีธรรมราช

มานิต

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๐๗ งานยกช่อฟ้าวัดตะวันตก และเวียนเทียนพระธาตุ 

นครศรีธรรมราช

มานิต

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๐๗ งานยกช่อฟ้าวัดตะวันตก และเวียนเทียนพระธาตุ 

นครศรีธรรมราช

มานิต

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๐๗ งานยกช่อฟ้าวัดตะวันตก และเวียนเทียนพระธาตุ 

นครศรีธรรมราช

มานิต

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๐๗ พระราชทานที่แก่ก�านัลจุล, ร.ม.ต.เกษตรถวายวัว มานิต

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๐๗ พระราชทานที่แก่ก�านัลจุล, ร.ม.ต.เกษตรถวายวัว คุณสนอง

๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ นายกรัฐมนตรีเฝ้าฯ มานิต

๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ นายกรัฐมนตรีเฝ้าฯ (พิมพ์) มานิต

๒ มิถุนายน ๒๕๐๗ คณะกรรมการแข่งม้าราชกรีฑาถวายเงิน ๔๐,๐๐๐ 

สมทบทุนอานันฯ, ทูตจีนและผู้บัญชาการทหารบกจีน 

๕ นาย เฝ้า, ด.ร.กมลถวายยาสมเด็จฯ หม่อมงามจิตต์กับ

กรรมการเทพีฝ้าย เฝ้าฯ, ร.ม.ต.มหาดไทยและคณะถวาย

เงินรายได้จากการแสดงดุริยางค์ N.H.K. ๑๒๒,๒๖๙.๐๐ 

บาท

มานิต

๔ มิถุนายน ๒๕๐๗ ม.ล.เกษตร น�าน.ร.ได้รับทุน เฝ้าลา มานิต

๔ มิถุนายน ๒๕๐๗ พิมพ์ ม.ล.เกษตร น�า น.ร.ได้รับทุน เฝ้าลา มานิต

๘ มิถุนายน ๒๕๐๗ ทูต Australia น�าท่าน Paul ……………………..น�านาย + 

นาง ...................... ขุนเลิศคณาลักษณ์ และคณะเฝ้าถวาย

เงิน ๑ แสนบาท

มานิต

๙ มิถุนายน ๒๕๐๗ พิมพ์ ประวัติ ร.๘ ในโกศ มานิต

๙ มิถุนายน ๒๕๐๗ พิมพ์ ประวัติ ร.๘ ในโกศ มานิต

๙ มิถุนายน ๒๕๐๗ บ�าเพ็ญพระราชกุศลในวันคล้ายวันสวรรคต ร. ๘ แก้วขวัญ
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๙ มิถุนายน ๒๕๐๗ บ�าเพ็ญพระราชกุศลในวันคล้ายวันสวรรคต ร. ๘ มานิต

๑๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ ฯพณฯ สินยูริน (ทูตจีน) ถวายสาส์น อมรินทรฯ มานิต

๑๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ พิมพ์ ฯพณฯ สินยูริน (ทูตจีน) ถวายสาส์น อมรินทรฯ มานิต

๑๕ มิถุนายน ๒๕๐๗ ทูตเบลเยียม ทูลลา ทูตอินโดนีเซียทูลลา, พลเอก ........... 

เฝ้าฯ พร้อมทูต U.S.A. กรรมการ.................... ถวายเงิน

มานิต

๑๗ มิถุนายน ๒๕๐๗ ทดลองถ่าย Test กล้องเสียง แก้วขวัญ

๑๗ มิถุนายน ๒๕๐๗ ทดลองถ่าย Test กล้องเสียง มานิต

๑๗ มิถุนายน ๒๕๐๗ ทดลองถ่าย Test กล้องเสียง คุณสนอง

๑๘ มิถุนายน ๒๕๐๗ ผู้ว่าการนครศรีธรรมราชรับเหรียญรัตนาภรณ์ นายอ�าเภอ

พระประแดง, ผู้ว่าราชการสมุทรปราการ, อาจารย์ เฝ้า, 

นางล�าเจียก + คณะเฝ้าถวายเงิน รายได้จากการแสดง

ละคร

มานิต

๑๘ มิถุนายน ๒๕๐๗ (พิมพ์) ผู้ว่าการนครศรีธรรมราชรับเหรียญรัตนาภรณ์ 

นายอ�าเภอพระประแดง, ผู้ว่าราชการสมุทรปราการ, 

อาจารย์ เฝ้า, นางล�าเจียก + คณะเฝ้าถวายเงิน รายได้

จากการแสดงละคร

มานิต

๑๙ มิถุนายน ๒๕๐๗ คุณหญิงโมรีถวายเงินรายได้จากการแสดงงิ้ว, ทูต 

อิสราเอลน�าผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเฝ้า + พิมพ์ออกช่อง ๗

มานิต

๑๙ มิถุนายน ๒๕๐๗ ทดลองกล้องเสียง มานิต+คุณสนอง

๑๙ มิถุนายน ๒๕๐๗ ทดลองกล้องเสียง แก้วขวัญ

๑๙ มิถุนายน ๒๕๐๗ ทดลองกล้องเสียง แก้วขวัญ

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ ถ่ายทดลองกล้องเสียง เสียงธรรมศาสตร์ แก้วขวัญ

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ ถ่ายทดลองกล้องเสียง เสียงธรรมศาสตร์ มานิต

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ ทดลองกล้องเสียง ธรรมศาสตร์ คุณรัตน์

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ ทดลองกล้องเสียง ธรรมศาสตร์ คุณสนอง

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ ถ่ายที่สุโขทัย ค้างกล้อง คุณแก้วขวัญ

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ ทรงถ่าย Manora-Queen + Wattle ทรงถ่าย

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ ทรงถ่าย Manora-Queen + Wattle ทรงถ่าย

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ ทรงถ่าย Manora-Queen + Wattle ทรงถ่าย

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ ทรงถ่าย Manora-Queen + Wattle ทรงถ่าย

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ ทรงถ่าย Manora-Queen + Wattle ทรงถ่าย
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๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ ทรงถ่าย Manora-Queen + Wattle ทรงถ่าย

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ ทรงถ่าย Manora-Queen + Wattle ทรงถ่าย

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ Manora + Queen + Wattle Cine ๓ คุณมานิต

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ Manora + Queen + Wattle Cine ๓ คุณมานิต

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ Manora + Queen + Wattle Cine ๓ คุณมานิต

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ Manora + Queen + Wattle Cine ๓ คุณมานิต

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ Manora + Queen + Wattle Cine ๓ คุณมานิต

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ Manora + Queen + Wattle Cine ๓ คุณมานิต

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ Manora + Queen + Wattle Cine ๓ คุณมานิต

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ Manora + Queen + Wattle Cine ๓ คุณมานิต

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ Manora + Queen + Wattle Cine ๓ คุณมานิต

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ Manora + Queen + Wattle Cine ๓ คุณมานิต

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ Manora + Queen + Wattle Cine ๓ คุณมานิต

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ Manora + Queen + Wattle Cine ๓ คุณมานิต

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ Manora + Queen + Wattle Cine ๓ คุณมานิต

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ Manora + Queen + Wattle Cine ๓ คุณมานิต

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ Manora + Queen + Wattle Cine ๓ คุณมานิต

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ Manora + Queen + Wattle Cine ๓ คุณมานิต

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ Manora + Queen + Wattle Cine ๓ คุณมานิต

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ Manora + Queen + Wattle Cine ๓ คุณรัตน์

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ Manora + Queen + Wattle Cine ๓ คุณรัตน์

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ Manora + Queen + Wattle Cine ๓ คุณรัตน์

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ Manora + Queen + Wattle Cine ๓ คุณรัตน์

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ Manora + Queen + Wattle Cine ๓ คุณรัตน์

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ Manora + Queen + Wattle Cine ๓ คุณรัตน์

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ Manora + Queen + Wattle คุณรัตน์

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ Manora + Queen + Wattle คุณรัตน์

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ Manora + Queen + Wattle คุณรัตน์

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ Manora + Queen + Wattle คุณรัตน์

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ Manora + Queen + Wattle คุณรัตน์

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ Manora + Queen + Wattle คุณรัตน์
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๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ Manora + Queen + Wattle คุณรัตน์

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ Manora + Queen + Wattle คุณรัตน์

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ Manora + Queen + Wattle คุณรัตน์

๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๗ Manora + Queen + Wattle คุณแก้วขวัญ

๒๓ มิถุนายน ๒๕๐๗ ฟิล์มภาพยนตร์ข่าว จากช่อง ๘ พิมพ์พระราชานุกิจ คุณสนอง

๒๓ มิถุนายน ๒๕๐๗ ฟิล์มภาพยนตร์ข่าว จากช่อง ๘ พิมพ์พระราชานุกิจ คุณสนอง

๒๓ มิถุนายน ๒๕๐๗ ฟิล์มภาพยนตร์ข่าว จากช่อง ๘ พิมพ์พระราชานุกิจ คุณสนอง

๒๓ มิถุนายน ๒๕๐๗ ฟิล์มภาพยนตร์ข่าว จากช่อง ๘ พิมพ์พระราชานุกิจ คุณสนอง

๒๓ มิถุนายน ๒๕๐๗ ฟิล์มภาพยนตร์ข่าว จากช่อง ๘ พิมพ์พระราชานุกิจ คุณสนอง

๒๓ มิถุนายน ๒๕๐๗ ฟิล์มภาพยนตร์ข่าว จากช่อง ๘ พิมพ์พระราชานุกิจ คุณสนอง

๒๓ มิถุนายน ๒๕๐๗ ฟิล์มภาพยนตร์ข่าว จากช่อง ๘ พิมพ์พระราชานุกิจ คุณสนอง

๒๙ มิถุนายน ๒๕๐๗ ถ่าย Title ๑๐ แผ่น คุณมานิต

กรกฎาคม ๒๕๐๗ ทูลกระหม่อมทรงสวนสนามลูกเสือ ที่สนามกรีฑา คุณมานิต-

คุณสนอง

กรกฎาคม ๒๕๐๗ ทูลกระหม่อมทรงสวนสนามลูกเสือ ที่สนามกรีฑา คุณมานิต-

คุณสนอง

กรกฎาคม ๒๕๐๗ ทูลกระหม่อมทรงสวนสนามลูกเสือ ที่สนามกรีฑา คุณมานิต-

คุณสนอง

กรกฎาคม ๒๕๐๗ ทูลกระหม่อมทรงสวนสนามลูกเสือ ที่สนามกรีฑา คุณมานิต-

คุณสนอง

กรกฎาคม ๒๕๐๗ ทูลกระหม่อมทรงสวนสนามลูกเสือ ที่สนามกรีฑา คุณมานิต-

คุณสนอง

กรกฎาคม ๒๕๐๗ ทูลกระหม่อมทรงสวนสนามลูกเสือ ที่สนามกรีฑา คุณมานิต-

คุณสนอง

กรกฎาคม ๒๕๐๗ ทูลกระหม่อมทรงสวนสนามลูกเสือ ที่สนามกรีฑา คุณมานิต-

คุณสนอง

กรกฎาคม ๒๕๐๗ ใช้ให้คุณแท้ (ไทยไตรมิตร) ไทยไตรมิตร

กรกฎาคม ๒๕๐๗ ใช้ให้คุณแท้ (ไทยไตรมิตร) ไทยไตรมิตร

กรกฎาคม ๒๕๐๗ ใช้ให้คุณแท้ (ไทยไตรมิตร) ไทยไตรมิตร

กรกฎาคม ๒๕๐๗ ใช้ให้คุณแท้ (ไทยไตรมิตร) ไทยไตรมิตร

กรกฎาคม ๒๕๐๗ ใช้ให้คุณแท้ (ไทยไตรมิตร) ไทยไตรมิตร
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กรกฎาคม ๒๕๐๗ วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ คุณแก้วขวัญ

กรกฎาคม ๒๕๐๗ วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ คุณแก้วขวัญ

กรกฎาคม ๒๕๐๗ วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ คุณมานิต

กรกฎาคม ๒๕๐๗ พิมพ์วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ คุณมานิต

กรกฎาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ทูลกระหม่อมร�าดอกบัว คุณมานิต

กรกฎาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ทูลกระหม่อมร�าดอกบัว คุณมานิต

กรกฎาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ทูลกระหม่อมร�าดอกบัว คุณมานิต

กรกฎาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ทูลกระหม่อมร�าดอกบัว คุณมานิต

กรกฎาคม ๒๕๐๗ พิมพ์พระราชานุกิจ, เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรภาคเหนือ

บางตอน

คุณสนอง

กรกฎาคม ๒๕๐๗ พิมพ์พระราชานุกิจ, เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรภาคเหนือ

บางตอน

คุณสนอง

กรกฎาคม ๒๕๐๗ พิมพ์พระราชานุกิจ, เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรภาคเหนือ

บางตอน

คุณสนอง

กรกฎาคม ๒๕๐๗ พิมพ์พระราชานุกิจ, เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรภาคเหนือ

บางตอน

คุณสนอง

กรกฎาคม ๒๕๐๗ พิมพ์พระราชานุกิจ, เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรภาคเหนือ

บางตอน

คุณสนอง

กรกฎาคม ๒๕๐๗ พิมพ์พระราชานุกิจ, เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรภาคเหนือ

บางตอน

คุณสนอง

กรกฎาคม ๒๕๐๗ พิมพ์พระราชานุกิจ, เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรภาคเหนือ

บางตอน

คุณสนอง

๙ กรกฎาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ซ่อมพระราชานุกิจ คุณสนอง

๙ กรกฎาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ซ่อมพระราชานุกิจ คุณสนอง

๙ กรกฎาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ซ่อมพระราชานุกิจ คุณสนอง

๙ กรกฎาคม ๒๕๐๗ ทูตออสเตรียเฝ้าถวายสาส์น อมรินทรฯ คุณมานิต

๙ กรกฎาคม ๒๕๐๗ ทูตออสเตรียเฝ้าถวายสาส์น อมรินทรฯ คุณมานิต

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๐๗ ส่งเสด็จฯ สมเด็จฯ พระราชชนนี คุณสนอง

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๐๗ คุณขวัญ เอาฟิล์มไปใต้ คุณสนอง

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๐๗ ทูตจีนและภรรยาเฝ้าฯ, ทูตสวีเดนเฝ้าฯ พระราชทาน

ถ้วยกอล์ฟ

คุณมานิต
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๑๓ กรกฎาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ ทูตจีนและภรรยาเฝ้าฯ, ทูตสวีเดนเฝ้าฯ 

พระราชทานถ้วยกอล์ฟ

คุณมานิต

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๐๗ หลวงพ่อเข้าเฝ้าเจิมแผ่นศิลาฤกษ์, เจิมเทียนพรรษา, 

นาคหลวง

คุณมานิต

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๐๗ น.อ.บัญชาลงไปเป็นทูต คุณมานิต

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๐๗ ผู้รับพระราชทานทุนสาขาเกษตร นายปราโมทย์ เฝ้า, 

ม.ล.เกษตร น�า พ.ต.ท.หลวงรักษาพลไกร + นางบริรักษ์ 

นิติเกษตรเฝ้า, กนต์ธีร์ ศุภมงคล เฝ้า

คุณมานิต

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๐๗ คณะทูตสันถวไมตรีเฝ้าฯ หลวงสุระณรงค์ สาบานตัวเป็น

องคมนตรี

คุณมานิต

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๐๗ ทดลองถ่ายพระรูปสมเด็จฯ ห้องกุหลาบ คุณแก้วขวัญ

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๐๗ ฉายพระรูปสมเด็จฯ ห้องกุหลาบ คุณแก้วขวัญ

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๐๗ ฉายพระรูปสมเด็จฯ ห้องกุหลาบ คุณมานิต

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๐๗ ทรงท�าพิธีอุปสมบทนาคหลวง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม คุณแก้วขวัญ

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๐๗ ทรงท�าพิธีอุปสมบทนาคหลวง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม คุณมานิต

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๐๗ ถ่ายภาพยนตร์เสียงทรงดนตรี (ห้อง ภ.ย.อ.) คุณแก้วขวัญ

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๐๗ ถ่ายภาพยนตร์เสียงทรงดนตรี (ห้อง ภ.ย.อ.) คุณมานิต

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๐๗ ถ่ายภาพยนตร์เสียงทรงดนตรี (ห้อง ภ.ย.อ.) คุณมานิต

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๐๗ ถ่ายภาพยนตร์เสียงทรงดนตรี (ห้อง ภ.ย.อ.) คุณมานิต

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๐๗ ถ่ายภาพยนตร์เสียงทรงดนตรี (ห้อง ภ.ย.อ.) คุณมานิต

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๐๗ ถ่ายภาพยนตร์เสียงทรงดนตรี (ห้อง ภ.ย.อ.) คุณมานิต

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๐๗ ถ่ายภาพยนตร์เสียงทรงดนตรี (ห้อง ภ.ย.อ.) คุณมานิต

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๐๗ ถ่ายภาพยนตร์เสียงทรงดนตรี (ห้อง ภ.ย.อ.) คุณมานิต

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๐๗ ถ่ายภาพยนตร์เสียงทรงดนตรี (ห้อง ภ.ย.อ.) คุณมานิต

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๐๗ ผู้จัดการและคณะผู้แทนแผ่นเสียงมโนห์ราเฝ้าฯ คุณมานิต

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๐๗ (พิมพ์) ผู้จัดการและคณะผู้แทนแผ่นเสียงมโนห์ราเฝ้าฯ คุณมานิต

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๐๗ Mrs. Pilar H. Lim อธิการบดีมหาวิทยาลัย Centro 

Escolar สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เฝ้าฯ

คุณแก้วขวัญ

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๐๗ Mrs. Pilar H. Lim อธิการบดีมหาวิทยาลัย Centro 

Escolar สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เฝ้าฯ

คุณสดสุข

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ภาพยนตร์ทูลกระหม่อม ลูกเสือ-ดนตรี คุณสนอง
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๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ภาพยนตร์ทูลกระหม่อม ลูกเสือ-ดนตรี คุณสนอง

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ภาพยนตร์ทูลกระหม่อม ลูกเสือ-ดนตรี คุณสนอง

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๗ ทรงบาตรวันเข้าพรรษา คุณสดสุข

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๗ ทรงบาตรวันเข้าพรรษา คุณสดสุข

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๗ พลโทสุรกิจ มัยลาภ เฝ้าฯ ถวายของขวัญจากชาวเมือง

ปอนเตียนัก แด่สมเด็จฯ, ฯพณฯ ท่านท้าวหนูฮิ้ง ทูตลาว

ประจ�าประเทศไทย และภรรยา เฝ้าฯ พ้นจากต�าแหน่ง, 

อันตน ไมยร์-ฮาร์ติง ทูตออสเตรเลียประจ�าประเทศไทย 

ภรรยาและบุตรีทูลลา, นายกนต์ธีร์ ศุภมงคล เลขาธิการ 

สปอ. น�านาย Devid A. Wraight เฝ้าฯ, พลตรีรณสาร 

วิศวกรรม อุปนายกผู้อ�านวยการสภากาชาดไทยคนใหม่

เฝ้าฯ, นายอายุทธ อิศรเสณา ณ อยุธยา พร้อมภริยาและ

บุตรลาไปต่างประเทศ

คุณแก้วขวัญ

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๗ พลโทสุรกิจ มัยลาภ เฝ้าฯ ถวายของขวัญจากชาวเมือง

ปอนเตียนัก แด่สมเด็จฯ, ฯพณฯ ท่านท้าวหนูฮิ้ง ทูตลาว

ประจ�าประเทศไทย และภรรยา เฝ้าฯ พ้นจากต�าแหน่ง, 

อันตน ไมยร์-ฮาร์ติง ทูตออสเตรเลียประจ�าประเทศไทย 

ภรรยาและบุตรีทูลลา, นายกนต์ธีร์ ศุภมงคล เลขาธิการ 

สปอ. น�านาย Devid A. Wraight เฝ้าฯ, พลตรีรณสาร 

วิศวกรรม อุปนายกผู้อ�านวยการสภากาชาดไทยคนใหม่

เฝ้าฯ, นายอายุทธ อิศรเสณา ณ อยุธยา พร้อมภริยาและ

บุตรลาไปต่างประเทศ

คุณแก้วขวัญ

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๗ พลโทสุรกิจ มัยลาภ เฝ้าฯ ถวายของขวัญจากชาวเมือง

ปอนเตียนัก แด่สมเด็จฯ, ฯพณฯ ท่านท้าวหนูฮิ้ง ทูตลาว

ประจ�าประเทศไทย และภรรยา เฝ้าฯ พ้นจากต�าแหน่ง, 

อันตน ไมยร์-ฮาร์ติง ทูตออสเตรเลียประจ�าประเทศไทย 

ภรรยาและบุตรีทูลลา, นายกนต์ธีร์ ศุภมงคล เลขาธิการ 

สปอ. น�านาย Devid A. Wraight เฝ้าฯ, พลตรีรณสาร 

วิศวกรรม อุปนายกผู้อ�านวยการสภากาชาดไทยคนใหม่

เฝ้าฯ, นายอายุทธ อิศรเสณา ณ อยุธยา พร้อมภริยาและ

บุตรลาไปต่างประเทศ

คุณศุภร
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๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๗ พลโทสุรกิจ มัยลาภ เฝ้าฯ ถวายของขวัญจากชาวเมือง

ปอนเตียนัก แด่สมเด็จฯ, ฯพณฯ ท่านท้าวหนูฮิ้ง ทูตลาว

ประจ�าประเทศไทย และภรรยา เฝ้าฯ พ้นจากต�าแหน่ง, 

อันตน ไมยร์-ฮาร์ติง ทูตออสเตรเลียประจ�าประเทศไทย 

ภรรยาและบุตรีทูลลา, นายกนต์ธีร์ ศุภมงคล เลขาธิการ 

สปอ. น�านาย Devid A. Wraight เฝ้าฯ, พลตรีรณสาร 

วิศวกรรม อุปนายกผู้อ�านวยการสภากาชาดไทยคนใหม่

เฝ้าฯ, นายอายุทธ อิศรเสณา ณ อยุธยา พร้อมภริยาและ

บุตรลาไปต่างประเทศ

คุณศุภร

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๗ พลโทสุรกิจ มัยลาภ เฝ้าฯ ถวายของขวัญจากชาวเมือง

ปอนเตียนัก แด่สมเด็จฯ, ฯพณฯ ท่านท้าวหนูฮิ้ง ทูตลาว

ประจ�าประเทศไทย และภรรยา เฝ้าฯ พ้นจากต�าแหน่ง, 

อันตน ไมยร์-ฮาร์ติง ทูตออสเตรเลียประจ�าประเทศไทย 

ภรรยาและบุตรีทูลลา, นายกนต์ธีร์ ศุภมงคล เลขาธิการ 

สปอ. น�านาย Devid A. Wraight เฝ้าฯ, พลตรีรณสาร 

วิศวกรรม อุปนายกผู้อ�านวยการสภากาชาดไทยคนใหม่

เฝ้าฯ, นายอายุทธ อิศรเสณา ณ อยุธยา พร้อมภริยาและ

บุตรลาไปต่างประเทศ

คุณสดสุข

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๗ ถวายพุ่มพรรษา วัดพระแก้ว คุณศุภร

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๗ ถวายพุ่มพรรษา วัดพระแก้ว คุณสดสุข

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๗ ถวายพุ่มพรรษา วัดพระแก้ว คุณสดสุข

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ถวายพุ่มพรรษา วัดพระแก้ว คุณแก้วขวัญ

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ถวายพุ่มพรรษา วัดพระแก้ว คุณแก้วขวัญ

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ถวายพุ่มพรรษา วัดพระแก้ว คุณแก้วขวัญ

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๗ เปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้ว คุณศุภร

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๗ เปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้ว คุณศุภร

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๗ เปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้ว คุณสดสุข

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๗ เปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้ว คุณสดสุข

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๗ แขกผู้มีเกียรติเฝ้าฯ ในวันคล้ายวันประสูติเจ้าฟ้าชายและ

ทหารกองทัพสามเหล่าถวายยศชั้นนายทหารปีที่ ๕

คุณสดสุข

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๗ แขกผู้มีเกียรติเฝ้าฯ ในวันคล้ายวันประสูติเจ้าฟ้าชายและ

ทหารกองทัพสามเหล่าถวายยศชั้นนายทหารปีที่ ๕

คุณสดสุข
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๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๗ แขกผู้มีเกียรติเฝ้าฯ ในวันคล้ายวันประสูติเจ้าฟ้าชายและ

ทหารกองทัพสามเหล่าถวายยศชั้นนายทหารปีที่ ๕

คุณมานิต

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๗ แขกผู้มีเกียรติเฝ้าฯ ในคล้ายวันประสูติเจ้าฟ้าชายและ

ทหารกองทัพสามเหล่าถวายยศชั้นนายทหารปีที่ ๕

คุณมานิต

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๗ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ พระต�าหนักจิตรลดา คุณมานิต

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๗ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ พระต�าหนักจิตรลดา คุณสดสุข

กรกฎาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ซ่อมผู้เฝ้าถวายพระพรวันคล้ายวันประสูติ

ทูลกระหม่อมฟ้าชาย

คุณมานิต

กรกฎาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ซ่อมผู้เฝ้าถวายพระพรวันคล้ายวันประสูติ

ทูลกระหม่อมฟ้าชาย

คุณมานิต

กรกฎาคม ๒๕๐๗ ผู้เฝ้าฯ ถวายพระพรทูลกระหม่อมฟ้าชาย คุณแก้วขวัญ

กรกฎาคม ๒๕๐๗ ผู้เฝ้าฯ ถวายพระพรทูลกระหม่อมฟ้าชาย คุณแก้วขวัญ

กรกฎาคม ๒๕๐๗ ถวายเครื่องแบบนักเรียนนายร้อยปีที่ ๕ ของทั้งสามเหล่า คุณแก้วขวัญ

กรกฎาคม ๒๕๐๗ ถวายภัตตาหารเพล ที่พระต�าหนักจิตรลดา คุณแก้วขวัญ

กรกฎาคม ๒๕๐๗ การแสดงขี่ม้า คุณแก้วขวัญ

กรกฎาคม ๒๕๐๗ นายสุรเทิน บุณนาค น�าคณะเฝ้าฯ ถวายเงิน ๒๕,๐๐๐ 

บาท ไปพระราชทานแก่นายประจักษ์ วัชรปาน

คุณศุภร

กรกฎาคม ๒๕๐๗ นายสุรเทิน บุณนาค น�าคณะเฝ้าฯ ถวายเงิน ๒๕,๐๐๐ 

บาท ไปพระราชทานแก่นายประจักษ์ วัชรปาน

คุณสดสุข

กรกฎาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ภาพยนตร์งานกาชาด ๑๐๐ ปี คุณสนอง

กรกฎาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ภาพยนตร์งานกาชาด ๑๐๐ ปี คุณสนอง

กรกฎาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ภาพยนตร์งานกาชาด ๑๐๐ ปี คุณสนอง

กรกฎาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ภาพยนตร์งานกาชาด ๑๐๐ ปี คุณสนอง

กรกฎาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ภาพยนตร์งานกาชาด ๑๐๐ ปี คุณสนอง

กรกฎาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ภาพยนตร์งานกาชาด ๑๐๐ ปี คุณสนอง

กรกฎาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ภาพยนตร์งานกาชาด ๑๐๐ ปี คุณสนอง

กรกฎาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ภาพยนตร์งานกาชาด ๑๐๐ ปี คุณสนอง

กรกฎาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ภาพยนตร์งานกาชาด ๑๐๐ ปี คุณสนอง

กรกฎาคม ๒๕๐๗ ถ่ายเรือหลวงจันทรฯ ประจวบ คุณขวัญ

กรกฎาคม ๒๕๐๗ ถ่ายที่เกาะหลัก ประจวบ คุณขวัญ

กรกฎาคม ๒๕๐๗ ถ่ายที่เกาะวัง ชุมพร คุณขวัญ
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กรกฎาคม ๒๕๐๗ ถ่ายที่เกาะวัง ชุมพร คุณขวัญ

กรกฎาคม ๒๕๐๗ ถ่ายที่เกาะวัง ชุมพร คุณขวัญ

กรกฎาคม ๒๕๐๗ ถ่ายที่เกาะวัง ชุมพร คุณขวัญ

กรกฎาคม ๒๕๐๗ ถ่ายศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพร คุณขวัญ

กรกฎาคม ๒๕๐๗ ถ่ายศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพร คุณขวัญ

กรกฎาคม ๒๕๐๗ ถ่ายเกาะกระจิว ชุมพร คุณขวัญ

กรกฎาคม ๒๕๐๗ ถ่ายหลังสวน ชุมพร คุณขวัญ

กรกฎาคม ๒๕๐๗ หลังสวน เสด็จฯ กลับเรือหมู่เกาะอ่างทอง คุณขวัญ

กรกฎาคม ๒๕๐๗ หมู่เกาะอ่างทอง คุณขวัญ

กรกฎาคม ๒๕๐๗ หมู่เกาะอ่างทอง วัดตาหล�า คุณขวัญ

กรกฎาคม ๒๕๐๗ เกาะสามเส้า คุณขวัญแก้ว

กรกฎาคม ๒๕๐๗ หมู่เกาะอ่างกระ, เกาะสามเส้า คุณขวัญแก้ว

กรกฎาคม ๒๕๐๗ เกาะสามเส้า คุณขวัญแก้ว

กรกฎาคม ๒๕๐๗ เกาะปราบ คุณขวัญแก้ว

กรกฎาคม ๒๕๐๗  เกาะปราบ คุณขวัญแก้ว

กรกฎาคม ๒๕๐๗  เกาะปราบ คุณขวัญแก้ว

กรกฎาคม ๒๕๐๗ นครฯ คุณขวัญแก้ว

กรกฎาคม ๒๕๐๗ นครศรีธรรมราช คุณขวัญแก้ว

กรกฎาคม ๒๕๐๗ นครศรีธรรมราช คุณขวัญแก้ว

กรกฎาคม ๒๕๐๗ นครศรีธรรมราช คุณขวัญแก้ว

กรกฎาคม ๒๕๐๗ นครศรีธรรมราช คุณขวัญแก้ว

กรกฎาคม ๒๕๐๗ ปากดวด นครศรีธรรมราช คุณขวัญแก้ว

กรกฎาคม ๒๕๐๗ ปากดวด นครศรีธรรมราช คุณขวัญแก้ว

กรกฎาคม ๒๕๐๗ ปากดวด นครศรีธรรมราช คุณขวัญแก้ว

กรกฎาคม ๒๕๐๗ ศรีชล, หาดทรายงาม, หาดหินงาม คุณขวัญแก้ว

กรกฎาคม ๒๕๐๗ ศรีชล คุณขวัญแก้ว

กรกฎาคม ๒๕๐๗ แหลมตะลุมพุก คุณขวัญแก้ว

กรกฎาคม ๒๕๐๗ ปากพนัง คุณขวัญแก้ว

กรกฎาคม ๒๕๐๗ ปากพนัง คุณขวัญแก้ว

กรกฎาคม ๒๕๐๗ ระโนด คุณขวัญแก้ว

กรกฎาคม ๒๕๐๗ ระโนด คุณขวัญแก้ว
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กรกฎาคม ๒๕๐๗ สงขลา คุณขวัญแก้ว

กรกฎาคม ๒๕๐๗ สงขลา คุณขวัญแก้ว

กรกฎาคม ๒๕๐๗ สงขลา คุณขวัญแก้ว

กรกฎาคม ๒๕๐๗ สงขลา คุณขวัญแก้ว

กรกฎาคม ๒๕๐๗ น�้าตกบริพัฒน์ คุณขวัญแก้ว

กรกฎาคม ๒๕๐๗ น�้าตกบริพัฒน์, ชลประทาน, รัตนภูมิ คุณขวัญแก้ว

กรกฎาคม ๒๕๐๗ ปัตตานี คุณขวัญแก้ว

กรกฎาคม ๒๕๐๗ ปัตตานี คุณขวัญแก้ว

กรกฎาคม ๒๕๐๗ ปัตตานี คุณขวัญแก้ว

กรกฎาคม ๒๕๐๗ ปัตตานีและสายบุรี คุณขวัญแก้ว

กรกฎาคม ๒๕๐๗ สายบุรี คุณขวัญแก้ว

กรกฎาคม ๒๕๐๗ สายบุรี คุณขวัญแก้ว

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๐๗ สายบุรี, นราธิวาส คุณขวัญแก้ว

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๐๗ นราธิวาส คุณขวัญแก้ว

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๐๗ นราธิวาส แว้ง คุณขวัญแก้ว

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๐๗ แว้ง นิคม สุคิริน คุณขวัญแก้ว

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๐๗ นิคม สุคิริน แว้ง คุณขวัญแก้ว

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๗ เกาะกะ คุณขวัญแก้ว

๒๙-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๐๗ หมู่เกาะอ่างทอง, หมู่เรือฝึก คุณขวัญแก้ว

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๐๗ เกาะเต่า สัตหีบ คุณขวัญแก้ว

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๐๗ ต่อจากวันประสูติทูลกระหม่อม ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๗ + 

สัตหีบ

คุณแก้วขวัญ

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๐๗ สัตหีบ คุณแก้วขวัญ

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๐๗ สัตหีบ คุณแก้วขวัญ

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๐๗ สัตหีบ คุณแก้วขวัญ

๑ สิงหาคม ๒๕๐๗ เกาะคราม คุณแก้วขวัญ

๑ สิงหาคม ๒๕๐๗ เกาะคราม คุณแก้วขวัญ

๑ สิงหาคม ๒๕๐๗ เกาะคราม คุณแก้วขวัญ

๒ สิงหาคม ๒๕๐๗ เกาะสีชัง คุณแก้วขวัญ

๒ สิงหาคม ๒๕๐๗ เกาะสีชัง คุณแก้วขวัญ
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๔ สิงหาคม ๒๕๐๗ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและภริยา น�านางสาวฮิชาโกะ 

โยชิมูรา และ น.ส.มายูโนะ ฮิวาซากิ นักไวโอลินชาวญี่ปุ่น

เฝ้าฯ

คุณศุภร

๔ สิงหาคม ๒๕๐๗ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและภริยา น�านางสาวฮิชาโกะ 

โยชิมูรา และ น.ส.มายูโนะ ฮิวาซากิ นักไวโอลินชาวญี่ปุ่น

เฝ้าฯ

คุณศุภร

๔ สิงหาคม ๒๕๐๗ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและภริยา น�านางสาวฮิชาโกะ 

โยชิมูรา และ น.ส.มายูโนะ ฮิวาซากิ นักไวโอลินชาวญี่ปุ่น

เฝ้าฯ

คุณสดสุข

๔ สิงหาคม ๒๕๐๗ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและภริยา น�านางสาวฮิชาโกะ 

โยชิมูรา และ น.ส.มายูโนะ ฮิวาซากิ นักไวโอลินชาวญี่ปุ่น

เฝ้าฯ

คุณสดสุข

๔ สิงหาคม ๒๕๐๗ พิมพ์หนังกาชาด คุณสนอง

๔ สิงหาคม ๒๕๐๗ พิมพ์หนังกาชาด คุณสนอง

๕ สิงหาคม ๒๕๐๗ Madame Dany Won Lee เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ

เกาหลี, คุณหญิงสมานใจ, คุณหญิงเลขกุล และ 

Mrs.Stanton เฝ้าฯ

คุณศุภร

๕ สิงหาคม ๒๕๐๗ Madame Dany Won Lee เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ

เกาหลี, คุณหญิงสมานใจ, คุณหญิงเลขกุล และ 

Mrs.Stanton เฝ้าฯ

คุณสดสุข

๔ สิงหาคม ๒๕๐๗ สัตหีบ (ค้างกล้อง Bolex Type ๔), สมเด็จฯ 

ทูลกระหม่อมทั้งสี่พระองค์ ที่พระต�าหนัก

คุณแก้วขวัญ

๔ สิงหาคม ๒๕๐๗ สมเด็จฯ ทูลกระหม่อมทั้งสี่พระองค์บนพระต�าหนัก คุณแก้วขวัญ

๔ สิงหาคม ๒๕๐๗ สมเด็จฯ ทูลกระหม่อมทั้งสี่พระองค์บนพระต�าหนัก คุณแก้วขวัญ

๑๐ สิงหาคม ๒๕๐๗ ฯพณฯ เบอร์ฮานุดดิน โมฮัมมัด ดิอาฮ์ เฝ้าฯ ถวายสาส์น

ตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย เฝ้าฯ (จักรีฯ)

คุณศุภร

๑๐ สิงหาคม ๒๕๐๗ ฯพณฯ เบอร์ฮานุดดิน โมฮัมมัด ดิอาฮ์ เฝ้าฯ ถวายสาส์น

ตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย เฝ้าฯ (จักรีฯ)

คุณศุภร

๑๐ สิงหาคม ๒๕๐๗ นายอับดุล ลาห์ อาลี อุปทูตมาเลเซีย และภริยาเฝ้าฯ 

ผู้แทนบัณฑิตสตรีกฎหมาย และผู้แทนคณะศิษย์มาดาม

เดมอน ๑๙ คน ถวายเงิน (พระต�าหนักจิตรลดา)

คุณแก้วขวัญ

๑๐ สิงหาคม ๒๕๐๗ พิมพ์พระราชกิจประจ�าวันนี้ คุณสนอง
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๑๐ สิงหาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ภาพยนตร์ข่าวพระอิริยาบถต่าง ๆ รวมทั้ง

พระราชกิจที่จะน�าออกฉาย T.V. ที่ญี่ปุ่น

คุณแก้วขวัญ

๑๐ สิงหาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ภาพยนตร์ข่าวพระอิริยาบถต่าง ๆ รวมทั้ง

พระราชกิจที่จะน�าออกฉาย T.V. ที่ญี่ปุ่น

คุณแก้วขวัญ

๑๐ สิงหาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ภาพยนตร์ข่าวพระอิริยาบถต่าง ๆ รวมทั้ง

พระราชกิจที่จะน�าออกฉาย T.V. ที่ญี่ปุ่น

คุณแก้วขวัญ

๑๐ สิงหาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ภาพยนตร์ข่าวพระอิริยาบถต่าง ๆ รวมทั้ง

พระราชกิจที่จะน�าออกฉาย T.V. ที่ญี่ปุ่น

คุณแก้วขวัญ

๑๐ สิงหาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ภาพยนตร์ข่าวพระอิริยาบถต่าง ๆ รวมทั้ง

พระราชกิจที่จะน�าออกฉาย T.V. ที่ญี่ปุ่น

คุณแก้วขวัญ

๑๐ สิงหาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ภาพยนตร์ข่าวพระอิริยาบถต่าง ๆ รวมทั้ง

พระราชกิจที่จะน�าออกฉาย T.V. ที่ญี่ปุ่น

คุณแก้วขวัญ

๑๐ สิงหาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ภาพยนตร์ข่าวพระอิริยาบถต่าง ๆ รวมทั้ง

พระราชกิจที่จะน�าออกฉาย T.V. ที่ญี่ปุ่น

คุณแก้วขวัญ

๑๐ สิงหาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ภาพยนตร์ข่าวพระอิริยาบถต่าง ๆ รวมทั้ง

พระราชกิจที่จะน�าออกฉาย T.V. ที่ญี่ปุ่น

คุณแก้วขวัญ

๑๐ สิงหาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ภาพยนตร์ข่าวพระอิริยาบถต่าง ๆ รวมทั้ง

พระราชกิจที่จะน�าออกฉาย T.V. ที่ญี่ปุ่น

คุณแก้วขวัญ

๑๐ สิงหาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ภาพยนตร์ข่าวพระอิริยาบถต่าง ๆ รวมทั้ง

พระราชกิจที่จะน�าออกฉาย T.V. ที่ญี่ปุ่น

คุณแก้วขวัญ

๑๐ สิงหาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ภาพยนตร์ข่าวพระอิริยาบถต่าง ๆ รวมทั้ง

พระราชกิจที่จะน�าออกฉาย T.V. ที่ญี่ปุ่น

คุณแก้วขวัญ

๑๐ สิงหาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ภาพยนตร์ข่าวพระอิริยาบถต่าง ๆ รวมทั้ง

พระราชกิจที่จะน�าออกฉาย T.V. ที่ญี่ปุ่น

คุณแก้วขวัญ

๑๑ สิงหาคม ๒๕๐๗ พิมพ์พระราชกิจต่อจาก ๑๐ สิงหาคม ๒๕๐๗ คุณแก้วขวัญ

๑๑ สิงหาคม ๒๕๐๗ พิมพ์พระราชกิจต่อจาก ๑๐ สิงหาคม ๒๕๐๗ คุณแก้วขวัญ

๑๑ สิงหาคม ๒๕๐๗ พิมพ์พระราชกิจต่อจาก ๑๐ สิงหาคม ๒๕๐๗ คุณแก้วขวัญ

๑๒ สิงหาคม ๒๕๐๗ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จฯ ณ ศาลาผกาภิรมย์ 

๒๕๐๗

คุณศุภร

๑๒ สิงหาคม ๒๕๐๗ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จฯ ณ ศาลาผกาภิรมย์ 

๒๕๐๗

คุณศุภร
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๑๒ สิงหาคม ๒๕๐๗ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จฯ ณ ศาลาผกาภิรมย์ 

๒๕๐๗

คุณศุภร

๑๒ สิงหาคม ๒๕๐๗ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จฯ ณ ศาลาผกาภิรมย์ 

๒๕๐๗

คุณมานิต

๑๒ สิงหาคม ๒๕๐๗ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จฯ ณ ศาลาผกาภิรมย์ 

๒๕๐๗

คุณมานิต

๑๒ สิงหาคม ๒๕๐๗ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จฯ ณ ศาลาผกาภิรมย์ 

๒๕๐๗

คุณมานิต

๑๒ สิงหาคม ๒๕๐๗ วันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จฯ ณ พระต�าหนัก

จิตรลดา

คุณแก้วขวัญ

๑๒ สิงหาคม ๒๕๐๗ วันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จฯ ณ พระต�าหนัก

จิตรลดา

คุณแก้วขวัญ

๑๒ สิงหาคม ๒๕๐๗ วันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จฯ ณ พระต�าหนัก

จิตรลดา

คุณแก้วขวัญ

๑๒ สิงหาคม ๒๕๐๗ วันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จฯ ณ พระต�าหนัก

จิตรลดา

คุณสดสุข

๑๒ สิงหาคม ๒๕๐๗ วันเฉลิมสมเด็จฯ กรรมการสภากาชาดเฝ้าฯ พลโทอัมพร 

จินตกานนท์ และภริยาเฝ้าฯ

คุณศุภร

๑๒ สิงหาคม ๒๕๐๗ วันเฉลิมสมเด็จฯ กรรมการสภากาชาดเฝ้าฯ พลโทอัมพร 

จินตกานนท์ และภริยาเฝ้าฯ

คุณมานิต

๑๒ สิงหาคม ๒๕๐๗ พิมพ์พระราชกิจที่จะน�าไปออก T.V. ที่ญี่ปุ่นต่ออีก คุณแก้วขวัญ

๑๘ สิงหาคม ๒๕๐๗ ทรงเลี้ยงพระที่พระที่นั่งอมรินทรฯ ๑๐.๓๐ น. คุณศุภร

๑๘ สิงหาคม ๒๕๐๗ ทรงเลี้ยงพระที่พระที่นั่งอมรินทรฯ ๑๐.๓๐ น. คุณมานิต

๑๗ สิงหาคม ๒๕๐๗ อัครราชทูตยูโกสลาเวียและภริยา, พระองค์เจ้าเปรม, 

หม่อมงามจิตร เฝ้าฯ

คุณศุภร

๑๗ สิงหาคม ๒๕๐๗ อัครราชทูตยูโกสลาเวียและภริยา, พระองค์เจ้าเปรม, 

หม่อมงามจิตร เฝ้าฯ

คุณสดสุข

๑๗ สิงหาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ เสียงบรรยายอังกฤษพระราชกิจ คุณแก้วขวัญ

๑๗ สิงหาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ เสียงบรรยายอังกฤษพระราชกิจ คุณแก้วขวัญ

๑๗ สิงหาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ เสียงบรรยายอังกฤษพระราชกิจ คุณแก้วขวัญ

๑๗ สิงหาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ เสียงบรรยายอังกฤษพระราชกิจ คุณแก้วขวัญ

๑๘ สิงหาคม ๒๕๐๗ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ๑๒๘ นาย คุณศุภร
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๑๘ สิงหาคม ๒๕๐๗ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ๑๒๘ นาย คุณมานิตร

๒๑ สิงหาคม ๒๕๐๗ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเฝ้าฯ, หม่อมทวีวงศ์, ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ 

ปราโมช, พระเทพสิทธา, น.ส.นลิน พวงพิฒน์

คุณศุภร

๒๑ สิงหาคม ๒๕๐๗ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเฝ้าฯ, หม่อมทวีวงศ์, ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ 

ปราโมช, พระเทพสิทธา, น.ส.นลิน พวงพิฒน์

คุณมานิตร

๒๔ สิงหาคม ๒๕๐๗ ถ่ายที่หัวหิน เสด็จฯ พระราชฐาน คุณมานิตร

๒๔ สิงหาคม ๒๕๐๗ ถ่ายที่หัวหิน เสด็จฯ พระราชฐาน คุณมานิตร

๒๔ สิงหาคม ๒๕๐๗ ถ่ายที่หัวหิน เสด็จฯ พระราชฐาน คุณมานิตร

๒๔ สิงหาคม ๒๕๐๗ ถ่ายที่หัวหิน เสด็จฯ พระราชฐาน คุณมานิตร

๒๘ สิงหาคม ๒๕๐๗ ถ่ายที่หัวหิน เสด็จฯ นิคมสวนผัก คุณมานิตร

๒๘ สิงหาคม ๒๕๐๗ ถ่ายที่หัวหิน เสด็จฯ นิคมสวนผัก คุณมานิตร

๒๘ สิงหาคม ๒๕๐๗ ถ่ายที่หัวหิน เสด็จฯ นิคมสวนผัก คุณมานิตร

๒๘ สิงหาคม ๒๕๐๗ ถ่ายที่หัวหิน เสด็จฯ นิคมสวนผัก คุณมานิตร

๒๖ สิงหาคม ๒๕๐๗ ทูลกระหม่อมทรงเรือใบที่หัวหิน คุณมานิตร

๒๖ สิงหาคม ๒๕๐๗ ทูลกระหม่อมทรงเรือใบที่หัวหิน คุณมานิตร

๒๙ สิงหาคม ๒๕๐๗ ทูลกระหม่อมน้อย-เล็ก ที่หัวหิน คุณมานิตร

๒๙ สิงหาคม ๒๕๐๗ ทูลกระหม่อมน้อย-เล็ก ที่หัวหิน คุณมานิตร

๒๙ สิงหาคม ๒๕๐๗ ทูลกระหม่อมน้อย-เล็ก ที่หัวหิน คุณมานิตร

กันยายน ๒๕๐๗ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ๑๗๙ ราย – พระต�าหนัก คุณมานิตร

กันยายน ๒๕๐๗ (พิมพ์) พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ๑๗๙ ราย – พระ

ต�าหนัก

คุณมานิตร

กันยายน ๒๕๐๗ นายไพโรจน์ ชัยนาม น�านายบุณย์ เจริญไชย, 

นายไพโรจน์ ชัยนาม น�านายอุปดิศร์ ปาจรียางกูร เฝ้าฯ

คุณมานิตร

กันยายน ๒๕๐๗ (พิมพ์) นายไพโรจน์ ชัยนาม น�า นายบุณย์ เจริญไชย, 

นายไพโรจน์ ชัยนาม น�านายอุปดิศร์ ปาจรียางกูร เฝ้าฯ

คุณมานิตร

กันยายน ๒๕๐๗ พลเอก หลวงกัมปนาทแสนยากร น�าคณะฝ่ายสงฆ์และ

ฝ่ายฆราวาส บูรณปฏิสังขรณ์วัดเทวสังฆาราม เฝ้าฯ, 

นายแพทย์เฉก ธนะสิริ น�านายคอนราด โอเบรียน เฝ้าฯ, 

ฯพณฯ จอมพลถนอม กิตติขจร เฝ้าฯ, ผู้บริจาคและ

กรรมการฝ่ายหาทุนของมูลนิธิ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 

๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

คุณมานิตร
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กันยายน ๒๕๐๗ พลเอก หลวงกัมปนาทแสนยากร น�าคณะฝ่ายสงฆ์และ

ฝ่ายฆราวาส บูรณปฏิสังขรณ์วัดเทวสังฆาราม เฝ้าฯ, 

นายแพทย์เฉก ธนะสิริ น�านายคอนราด โอเบรียน เฝ้าฯ, 

ฯพณฯ จอมพลถนอม กิตติขจร เฝ้าฯ, ผู้บริจาคและ

กรรมการฝ่ายหาทุนของมูลนิธิ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 

๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

คุณมานิตร

กันยายน ๒๕๐๗ พลเอก หลวงกัมปนาทแสนยากร น�าคณะฝ่ายสงฆ์และ

ฝ่ายฆราวาส บูรณปฏิสังขรณ์วัดเทวสังฆาราม เฝ้าฯ, 

นายแพทย์เฉก ธนะสิริ น�านายคอนราด โอเบรียน เฝ้าฯ, 

ฯพณฯ จอมพลถนอม กิตติขจร เฝ้าฯ, ผู้บริจาคและ

กรรมการฝ่ายหาทุนของมูลนิธิ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 

๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

คุณสดสุข

กันยายน ๒๕๐๗ พระครูสังฆรักษโฉมและนายอุดม ศรีเชาวชาติ เฝ้าฯ, 

คณะกรรมการโอลิมปิก ๙๔ คน เฝ้าฯ, เอกอัครราชทูต

ออสเตรีย เฝ้าฯ, นายแฮร์ แบตริงค์และภริยา เฝ้าฯ 

พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์

คุณสดสุข

กันยายน ๒๕๐๗ พระครูสังฆรักษโฉมและนายอุดม ศรีเชาวชาติ เฝ้าฯ, 

คณะกรรมการโอลิมปิก ๙๔ คน เฝ้าฯ, เอกอัครราชทูต

ออสเตรีย เฝ้าฯ, นายแฮร์ แบตริงค์และภริยา เฝ้าฯ 

พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์

คุณมานิตร

กันยายน ๒๕๐๗ พระครูสังฆรักษโฉมและนายอุดม ศรีเชาวชาติ เฝ้าฯ, 

คณะกรรมการโอลิมปิก ๙๔ คน เฝ้าฯ, เอกอัครราชทูต

ออสเตรีย เฝ้าฯ, นายแฮร์ แบตริงค์และภริยา เฝ้าฯ 

พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์

คุณมานิตร

กันยายน ๒๕๐๗ พระครูสังฆรักษโฉมและนายอุดม ศรีเชาวชาติ เฝ้าฯ, 

คณะกรรมการโอลิมปิก ๙๔ คน เฝ้าฯ, เอกอัครราชทูต

ออสเตรีย เฝ้าฯ, นายแฮร์ แบตริงค์และภริยา เฝ้าฯ 

พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์

คุณมานิตร

กันยายน ๒๕๐๗ พลอากาศโทมุนี มหาสันทะ เวชยันตรังสฤษฎิ์, 

พระประกาศสหกรณ์, หม่อมหลวงชูชาติ ก�าภู เฝ้าฯ

คุณมานิตร

กันยายน ๒๕๐๗ พลอากาศโทมุนี มหาสันทะ เวชยันตรังสฤษฎิ์, 

พระประกาศสหกรณ์, หม่อมหลวงชูชาติ ก�าภู เฝ้าฯ

คุณสดสุข

กันยายน ๒๕๐๗ สมเด็จฯ พระราชชนนีศรีสังวาลผู้ส�าเร็จราชการแทน

พระองค์เสด็จฯ ไปพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

คุณมานิตร
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กันยายน ๒๕๐๗ สมเด็จฯ พระราชชนนีศรีสังวาลผู้ส�าเร็จราชการแทน

พระองค์เสด็จฯ ไปพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

คุณศุภร

๕ ตุลาคม ๒๕๐๗ นายดอกดิน กัญญามาลย์ เฝ้าฯ ถวายเงิน คุณศุภร

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ เอาไปถ่ายตามเสด็จไปเมืองนอกตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน 

๒๕๐๗ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคมคม ๒๕๐๗ รวม ๔๖ ม้วน

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ เอาไปถ่ายตามเสด็จไปเมืองนอกตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน 

๒๕๐๗ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคมคม ๒๕๐๗ รวม ๔๖ ม้วน

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ เอาไปถ่ายตามเสด็จไปเมืองนอกตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน 

๒๕๐๗ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคมคม ๒๕๐๗ รวม ๔๖ ม้วน

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ เอาไปถ่ายตามเสด็จไปเมืองนอกตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน 

๒๕๐๗ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคมคม ๒๕๐๗ รวม ๔๖ ม้วน

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ เอาไปถ่ายตามเสด็จไปเมืองนอกตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน 

๒๕๐๗ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคมคม ๒๕๐๗ รวม ๔๖ ม้วน

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ เอาไปถ่ายตามเสด็จไปเมืองนอกตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน 

๒๕๐๗ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคมคม ๒๕๐๗ รวม ๔๖ ม้วน

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ เอาไปถ่ายตามเสด็จไปเมืองนอกตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน 

๒๕๐๗ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคมคม ๒๕๐๗ รวม ๔๖ ม้วน

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ เอาไปถ่ายตามเสด็จไปเมืองนอกตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน 

๒๕๐๗ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคมคม ๒๕๐๗ รวม ๔๖ ม้วน

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ เอาไปถ่ายตามเสด็จไปเมืองนอกตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน 

๒๕๐๗ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคมคม ๒๕๐๗ รวม ๔๖ ม้วน

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ เอาไปถ่ายตามเสด็จไปเมืองนอกตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน 

๒๕๐๗ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคมคม ๒๕๐๗ รวม ๔๖ ม้วน

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ เอาไปถ่ายตามเสด็จไปเมืองนอกตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน 

๒๕๐๗ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคมคม ๒๕๐๗ รวม ๔๖ ม้วน

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ เอาไปถ่ายตามเสด็จไปเมืองนอกตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน 

๒๕๐๗ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคมคม ๒๕๐๗ รวม ๔๖ ม้วน

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ เอาไปถ่ายตามเสด็จไปเมืองนอกตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน 

๒๕๐๗ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคมคม ๒๕๐๗ รวม ๔๖ ม้วน

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ เอาไปถ่ายตามเสด็จไปเมืองนอกตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน 

๒๕๐๗ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคมคม ๒๕๐๗ รวม ๔๖ ม้วน

คุณแก้วขวัญ
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๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ เอาไปถ่ายตามเสด็จไปเมืองนอกตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน 

๒๕๐๗ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคมคม ๒๕๐๗ รวม ๔๖ ม้วน

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ เอาไปถ่ายตามเสด็จไปเมืองนอกตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน 

๒๕๐๗ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคมคม ๒๕๐๗ รวม ๔๖ ม้วน

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ เอาไปถ่ายตามเสด็จไปเมืองนอกตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน 

๒๕๐๗ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคมคม ๒๕๐๗ รวม ๔๖ ม้วน

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ เอาไปถ่ายตามเสด็จไปเมืองนอกตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน 

๒๕๐๗ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคมคม ๒๕๐๗ รวม ๔๖ ม้วน

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ เอาไปถ่ายตามเสด็จไปเมืองนอกตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน 

๒๕๐๗ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคมคม ๒๕๐๗ รวม ๔๖ ม้วน

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ เอาไปถ่ายตามเสด็จไปเมืองนอกตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน 

๒๕๐๗ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคมคม ๒๕๐๗ รวม ๔๖ ม้วน

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ เอาไปถ่ายตามเสด็จไปเมืองนอกตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน 

๒๕๐๗ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคมคม ๒๕๐๗ รวม ๔๖ ม้วน

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ เอาไปถ่ายตามเสด็จไปเมืองนอกตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน 

๒๕๐๗ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคมคม ๒๕๐๗ รวม ๔๖ ม้วน

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ เอาไปถ่ายตามเสด็จไปเมืองนอกตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน 

๒๕๐๗ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคมคม ๒๕๐๗ รวม ๔๖ ม้วน

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ เอาไปถ่ายตามเสด็จไปเมืองนอกตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน 

๒๕๐๗ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคมคม ๒๕๐๗ รวม ๔๖ ม้วน

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ เอาไปถ่ายตามเสด็จไปเมืองนอกตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน 

๒๕๐๗ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคมคม ๒๕๐๗ รวม ๔๖ ม้วน

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ เอาไปถ่ายตามเสด็จไปเมืองนอกตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน 

๒๕๐๗ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคมคม ๒๕๐๗ รวม ๔๖ ม้วน

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ เอาไปถ่ายตามเสด็จไปเมืองนอกตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน 

๒๕๐๗ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคมคม ๒๕๐๗ รวม ๔๖ ม้วน

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ เอาไปถ่ายตามเสด็จไปเมืองนอกตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน 

๒๕๐๗ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคมคม ๒๕๐๗ รวม ๔๖ ม้วน

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ เอาไปถ่ายตามเสด็จไปเมืองนอกตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน 

๒๕๐๗ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคมคม ๒๕๐๗ รวม ๔๖ ม้วน

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ เอาไปถ่ายตามเสด็จไปเมืองนอกตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน 

๒๕๐๗ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคมคม ๒๕๐๗ รวม ๔๖ ม้วน

คุณแก้วขวัญ
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๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ เอาไปถ่ายตามเสด็จไปเมืองนอกตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน 

๒๕๐๗ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคมคม ๒๕๐๗ รวม ๔๖ ม้วน

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ ต่อจากไปถ่ายเมืองนอก ๑๒ กันยายน – ๖ ตุลาคม 

๒๕๐๗

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ ต่อจากไปถ่ายเมืองนอก ๑๒ กันยายน – ๖ ตุลาคม 

๒๕๐๗

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ ต่อจากไปถ่ายเมืองนอก ๑๒ กันยายน – ๖ ตุลาคม 

๒๕๐๗

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ ต่อจากไปถ่ายเมืองนอก ๑๒ กันยายน – ๖ ตุลาคม 

๒๕๐๗

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ ต่อจากไปถ่ายเมืองนอก ๑๒ กันยายน – ๖ ตุลาคม 

๒๕๐๗

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ ต่อจากไปถ่ายเมืองนอก ๑๒ กันยายน – ๖ ตุลาคม 

๒๕๐๗

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ ต่อจากไปถ่ายเมืองนอก ๑๒ กันยายน – ๖ ตุลาคม 

๒๕๐๗

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ ต่อจากไปถ่ายเมืองนอก ๑๒ กันยายน – ๖ ตุลาคม 

๒๕๐๗

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ ต่อจากไปถ่ายเมืองนอก ๑๒ กันยายน – ๖ ตุลาคม 

๒๕๐๗

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ ต่อจากไปถ่ายเมืองนอก ๑๒ กันยายน – ๖ ตุลาคม 

๒๕๐๗

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ ต่อจากไปถ่ายเมืองนอก ๑๒ กันยายน – ๖ ตุลาคม 

๒๕๐๗

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ ต่อจากไปถ่ายเมืองนอก ๑๒ กันยายน – ๖ ตุลาคม 

๒๕๐๗

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ ต่อจากไปถ่ายเมืองนอก ๑๒ กันยายน – ๖ ตุลาคม 

๒๕๐๗

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ ต่อจากไปถ่ายเมืองนอก ๑๒ กันยายน – ๖ ตุลาคม 

๒๕๐๗

คุณแก้วขวัญ

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ ต่อจากไปถ่ายเมืองนอก ๑๒ กันยายน – ๖ ตุลาคม 

๒๕๐๗

คุณแก้วขวัญ
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๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ ต่อจากไปถ่ายเมืองนอก ๑๒ กันยายน – ๖ ตุลาคม 

๒๕๐๗

คุณมานิตร

๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ ต่อจากไปถ่ายเมืองนอก ๑๒ กันยายน – ๖ ตุลาคม 

๒๕๐๗

คุณสดสุข

๘ ตุลาคม ๒๕๐๗ คืนให้แก่ประชาสัมพันธ์ที่ยืมมา    -

๘ ตุลาคม ๒๕๐๗ ถ่ายเลี้ยงเจ้าชายแห่งกลอสเตอร์ ที่จักรี คุณศุภร

๘ ตุลาคม ๒๕๐๗ ถ่ายเลี้ยงเจ้าชายแห่งกลอสเตอร์ ที่จักรี คุณมานิตร

๙ ตุลาคม ๒๕๐๗ เจ้าชายวิลเลี่ยมแห่งกลอสเตอร์ เฝ้าฯ, 

พลโทหม่อมเจ้าชิดชนก กฤดากร เฝ้าฯ, 

หม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร เฝ้าฯ

คุณศุภร

๙ ตุลาคม ๒๕๐๗ เจ้าชายวิลเลี่ยมแห่งกลอสเตอร์ เฝ้าฯ, 

พลโทหม่อมเจ้าชิดชนก กฤดากร เฝ้าฯ, 

หม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร เฝ้าฯ

คุณมานิตร

๑๑ ตุลาคม ๒๕๐๗ พระราชทานข้าวสารและเครื่องบริโภคแก่ ๔ จังหวัดที่ได้

รับอุทกภัย

คุณแก้วขวัญ

๑๑ ตุลาคม ๒๕๐๗ พระราชทานข้าวสารและเครื่องบริโภคแก่ ๔ จังหวัดที่ได้

รับอุทกภัย

คุณมานิตร

๑๑ ตุลาคม ๒๕๐๗ พระราชทานข้าวสารและเครื่องบริโภคแก่ ๔ จังหวัดที่ได้

รับอุทกภัย

คุณศุภร

๑๔ ตุลาคม ๒๕๐๗ สมเด็จพระราชชนนีฯ ที่วังสระประทุมถวายของ คุณศุภร

๑๔ ตุลาคม ๒๕๐๗ สมเด็จพระราชชนนีฯ ที่วังสระประทุมถวายของ คุณศุภร

๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๗ เสด็จฯ พระราชทานเครื่องอุปโภคแก่ชาวจังหวัดอยุธยาฯ คุณแก้วขวัญ

๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๗ เสด็จฯ พระราชทานเครื่องอุปโภคแก่ชาวจังหวัดอยุธยาฯ คุณแก้วขวัญ

๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๗ เสด็จฯ พระราชทานเครื่องอุปโภคแก่ชาวจังหวัดอยุธยาฯ คุณแก้วขวัญ

ตุลาคม ๒๕๐๗ เสด็จฯ พระราชทานเครื่องอุปโภคแก่ชาวจังหวัดอยุธยาฯ คุณแก้วขวัญ

ตุลาคม ๒๕๐๗ เสด็จฯ พระราชทานเครื่องอุปโภคแก่ชาวจังหวัดอยุธยาฯ คุณแก้วขวัญ

ตุลาคม ๒๕๐๗ เสด็จฯ พระราชทานเครื่องอุปโภคแก่ชาวจังหวัดอยุธยาฯ คุณแก้วขวัญ

ตุลาคม ๒๕๐๗ เสด็จฯ พระราชทานเครื่องอุปโภคแก่ชาวจังหวัดอยุธยาฯ คุณแก้วขวัญ

ตุลาคม ๒๕๐๗ เสด็จฯ พระราชทานเครื่องอุปโภคแก่ชาวจังหวัดอยุธยาฯ คุณมานิตร

ตุลาคม ๒๕๐๗ เสด็จฯ พระราชทานเครื่องอุปโภคแก่ชาวจังหวัดอยุธยาฯ คุณมานิตร

ตุลาคม ๒๕๐๗ เสด็จฯ พระราชทานเครื่องอุปโภคแก่ชาวจังหวัดอยุธยาฯ คุณมานิตร
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ตุลาคม ๒๕๐๗ เสด็จฯ พระราชทานเครื่องอุปโภคแก่ชาวจังหวัดอยุธยาฯ คุณมานิตร

ตุลาคม ๒๕๐๗ เสด็จฯ พระราชทานเครื่องอุปโภคแก่ชาวจังหวัดอยุธยาฯ คุณมานิตร

ตุลาคม ๒๕๐๗ เอกอัครราชทูตสวีเดน, อัครราชทูตอัฟกานิสถาน เฝ้าฯ คุณศุภร

ตุลาคม ๒๕๐๗ เอกอัครราชทูตสวีเดน, อัครราชทูตอัฟกานิสถาน เฝ้าฯ คุณมานิตร

ตุลาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ เอกอัครราชทูตสวีเดน, อัครราชทูตอัฟกานิสถาน 

เฝ้าฯ

คุณมานิตร

ตุลาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ เอกอัครราชทูตสวีเดน, อัครราชทูตอัฟกานิสถาน 

เฝ้าฯ

คุณมานิตร

ตุลาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ เอกอัครราชทูตสวีเดน, อัครราชทูตอัฟกานิสถาน 

เฝ้าฯ

คุณมานิตร

ตุลาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ เอกอัครราชทูตสวีเดน, อัครราชทูตอัฟกานิสถาน 

เฝ้าฯ

คุณมานิตร

ตุลาคม ๒๕๐๗ ม.ล.ปีกทิพย์ มาลากุล เฝ้าฯ, ฯพณฯ รูดอล์ฟ เบามานน์ 

เอกอัครราชทูตออสเตรียประจ�าไทย เฝ้าฯ, 

ม.ล.เดช สนิทวงศ์ น�า Mr.Raymond Finestone 

และ Mr. Di Fedemice เฝ้าฯ

คุณแก้วขวัญ

ตุลาคม ๒๕๐๗ ม.ล.ปีกทิพย์ มาลากุล เฝ้าฯ, ฯพณฯ รูดอล์ฟ เบามานน์ 

เอกอัครราชทูตออสเตรียประจ�าไทย เฝ้าฯ, 

ม.ล.เดช สนิทวงศ์ น�า Mr.Raymond Finestone 

และ Mr. Di Fedemice เฝ้าฯ

คุณศุภร

ตุลาคม ๒๕๐๗ ม.ล.ปีกทิพย์ มาลากุล เฝ้าฯ, ฯพณฯ รูดอล์ฟ เบามานน์ 

เอกอัครราชทูตออสเตรียประจ�าไทย เฝ้าฯ, 

ม.ล.เดช สนิทวงศ์ น�า Mr.Raymond Finestone 

และ Mr. Di Fedemice เฝ้าฯ

คุณมานิตร

ตุลาคม ๒๕๐๗ พิมพ์ ม.ล.ปีกทิพย์ มาลากุล เฝ้าฯ, ฯพณฯ รูดอล์ฟ 

เบามานน์ เอกอัครราชทูตออสเตรียประจ�าไทย เฝ้าฯ, 

ม.ล.เดช สนิทวงศ์ น�า Mr.Raymond Finestone 

และ Mr. Di Fedemice เฝ้าฯ

คุณมานิตร

ตุลาคม ๒๕๐๗ พระราชทานแจกของช่วยเหลือราษฎรที่ ร.ร.จิตรลดา คุณแก้วขวัญ

ตุลาคม ๒๕๐๗ พระราชทานแจกของช่วยเหลือราษฎรที่ ร.ร.จิตรลดา คุณแก้วขวัญ

ตุลาคม ๒๕๐๗ พระราชทานแจกของช่วยเหลือราษฎรที่ ร.ร.จิตรลดา คุณพชร

ตุลาคม ๒๕๐๗ พระราชทานแจกของช่วยเหลือราษฎรที่ ร.ร.จิตรลดา คุณพชร
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ตุลาคม ๒๕๐๗ พระราชทานแจกของช่วยเหลือราษฎรที่ ร.ร.จิตรลดา คุณแก้วขวัญ

ตุลาคม ๒๕๐๗ พระราชทานแจกของช่วยเหลือราษฎรที่ ร.ร.จิตรลดา คุณแก้วขวัญ

ตุลาคม ๒๕๐๗ ประกอบพิธีวันปิยะมหาราช ที่จักรีฯ คุณแก้วขวัญ

ตุลาคม ๒๕๐๗ ประกอบพิธีวันปิยะมหาราช ที่จักรีฯ คุณศุภร

ตุลาคม ๒๕๐๗ ประกอบพิธีวันปิยะมหาราช ที่จักรีฯ คุณมานิตร

ตุลาคม ๒๕๐๗ พระราชทานแจกของช่วยเหลือราษฎรที่ ร.ร.จิตรลดา คุณแก้วขวัญ

ตุลาคม ๒๕๐๗ พระราชทานแจกของช่วยเหลือราษฎรที่ ร.ร.จิตรลดา คุณแก้วขวัญ

๒๔ ตุลาคม ๒๕๐๗ งานสันนิบาตจีน ณ หอเจียงไคเช็ค* คุณมานิตร

๒๔ ตุลาคม ๒๕๐๗ งานสันนิบาตจีน ณ หอเจียงไคเช็ค คุณมานิตร

๒๔ ตุลาคม ๒๕๐๗ งานสันนิบาตจีน ณ หอเจียงไคเช็ค คุณศุภร

๒๔ ตุลาคม ๒๕๐๗ งานสันนิบาตจีน ณ หอเจียงไคเช็ค คุณศุภร

๒๖ ตุลาคม ๒๕๐๗ ร.ม.ต.กระทรวงศึกษาธิการเฝ้าฯ, นายแพทย์ประเวศ วสี 

น�าศาสตราจารย์ มาวิน ดาร์ก เฝ้าฯ

คุณศุภร

๒๖ ตุลาคม ๒๕๐๗ ร.ม.ต.กระทรวงศึกษาธิการเฝ้าฯ, นายแพทย์ประเวศ วสี 

น�าศาสตราจารย์ มาวิน ดาร์ก เฝ้าฯ

คุณมานิตร

๒๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ เอกอัครราชทูตออสเตรีย น�านาย Leo Strasser 

ผู้แทนหนังสือพิมพ์ Linzer Volksplatt เฝ้าฯ

คุณศุภร

๒๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ เอกอัครราชทูตออสเตรีย น�านาย Leo Strasser 

ผู้แทนหนังสือพิมพ์ Linzer Volksplatt เฝ้าฯ

คุณมานิตร

๒๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ ถวายผ้าพระกฐินวัดเบญจฯ มกุฎกษัตริย์, สระเกศ คุณศุภร

๒๗ ตุลาคม ๒๕๐๗ ถวายผ้าพระกฐินวัดเบญจฯ มกุฎกษัตริย์, สระเกศ คุณมานิตร

๒๙ ตุลาคม ๒๕๐๗ ถวายผ้าพระกฐินวัดบวร, วัดสุทัศน์, วัดโพธิ์ คุณมานิตร

๒๙ ตุลาคม ๒๕๐๗ ถวายผ้าพระกฐินวัดบวร, วัดสุทัศน์, วัดโพธิ์ คุณมานิตร

๒๙ ตุลาคม ๒๕๐๗ ถวายผ้าพระกฐินวัดบวร, วัดสุทัศน์, วัดโพธิ์ คุณศุภร

๒๙ ตุลาคม ๒๕๐๗ ถวายผ้าพระกฐินวัดบวร, วัดสุทัศน์, วัดโพธิ์ คุณศุภร

๓๐ ตุลาคม ๒๕๐๗ พยุหยาตราชลมารค ถวายผ้าพระกฐินวัดอรุณ คุณมานิตร

๓๐ ตุลาคม ๒๕๐๗ พยุหยาตราชลมารค ถวายผ้าพระกฐินวัดอรุณ คุณศุภร

๓๐ ตุลาคม ๒๕๐๗ พยุหยาตราชลมารค ถวายผ้าพระกฐินวัดอรุณ คุณแก้วขวัญ

๓๐ ตุลาคม ๒๕๐๗ พยุหยาตราชลมารค ถวายผ้าพระกฐินวัดอรุณ คุณแก้วขวัญ

๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๗ คุณขวัญเอาไปถ่ายภาพเสด็จฯ ไปภูกระดึง จังหวัดเลย 

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว

*ศาลาไคเชคชนม์ แห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรี
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๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๗ คุณขวัญเอาไปถ่ายภาพเสด็จฯ ไปภูกระดึง จังหวัดเลย 

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว

๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๗ คุณขวัญเอาไปถ่ายภาพเสด็จฯ ไปภูกระดึง จังหวัดเลย 

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว

๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๗ คุณขวัญเอาไปถ่ายภาพเสด็จฯ ไปภูกระดึง จังหวัดเลย 

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว

๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๗ คุณขวัญเอาไปถ่ายภาพเสด็จฯ ไปภูกระดึง จังหวัดเลย 

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว

๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๗ คุณขวัญเอาไปถ่ายภาพเสด็จฯ ไปภูกระดึง จังหวัดเลย 

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว

๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๗ คุณขวัญเอาไปถ่ายภาพเสด็จฯ ไปภูกระดึง จังหวัดเลย 

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว

๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๗ คุณขวัญเอาไปถ่ายภาพเสด็จฯ ไปภูกระดึง จังหวัดเลย 

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว

๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๗ คุณขวัญเอาไปถ่ายภาพเสด็จฯ ไปภูกระดึง จังหวัดเลย 

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว

๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๗ คุณขวัญเอาไปถ่ายภาพเสด็จฯ ไปภูกระดึง จังหวัดเลย 

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว

๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๗ คุณขวัญเอาไปถ่ายภาพเสด็จฯ ไปภูกระดึง จังหวัดเลย 

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว

๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๗ คุณขวัญเอาไปถ่ายภาพเสด็จฯ ไปภูกระดึง จังหวัดเลย 

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว

๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๗ คุณขวัญเอาไปถ่ายภาพเสด็จฯ ไปภูกระดึง จังหวัดเลย 

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว
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พฤศจิกายน ๒๕๐๗ นายเกษม สุทธาศวิน น�านาย Harry B. Henakat 

President Bulova Watch Co., เฝ้าฯ

คุณมานิตร

พฤศจิกายน ๒๕๐๗ นายเกษม สุทธาศวิน น�านาย Harry B. Henakat 

President Bulova Watch Co., เฝ้าฯ

คุณศุภร

พฤศจิกายน ๒๕๐๗ เอกอัครราชทูตบราซิล, อาจารย์ใหญ่ ร.ร.สอนคนตาบอด, 

นางกิบ เซิ๊ง, ผู้แทนและลูกค้าบริษัทเชลล์, คณะกรรมการ

บริหารสมาคมสะพานปลา, พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอฯ, 

พลเอกประพาส จารุเสถียร, พลโท กฤษณ์ สีวะรา เฝ้าฯ

คุณแก้วขวัญ
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พฤศจิกายน ๒๕๐๗ เอกอัครราชทูตบราซิล, อาจารย์ใหญ่ ร.ร.สอนคนตาบอด, 

นางกิบ เซิ๊ง, ผู้แทนและลูกค้าบริษัทเชลล์, คณะกรรมการ

บริหารสมาคมสะพานปลา, พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอฯ, 
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พลเอกประพาส จารุเสถียร, พลโท กฤษณ์ สีวะรา เฝ้าฯ

คุณศุภร

พฤศจิกายน ๒๕๐๗ ถวายผ้าพระกฐินวัดทรงธรรม อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

คุณแก้วขวัญ
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พฤศจิกายน ๒๕๐๗ ถวายผ้าพระกฐินวัดทรงธรรม อ.พระประแดง 

จ.สมุทรปราการ

คุณแก้วขวัญ

พฤศจิกายน ๒๕๐๗ ฯพณฯ โยชิโอะ คาซูยา เฝ้าฯ ถวายสาส์น อมรินทรฯ คุณมานิตร

พฤศจิกายน ๒๕๐๗ ฯพณฯ โยชิโอะ คาซูยา เฝ้าฯ ถวายสาส์น อมรินทรฯ คุณศุภร

พฤศจิกายน ๒๕๐๗ ทั้งสองพระองค์เสด็จฯ ในงานราชวัลลภ, ทรงประกอบพิธี

วางศิลาฤกษ์ตึกสโมสร ทหารราบที่ ๑

คุณมานิตร

พฤศจิกายน ๒๕๐๗ ทั้งสองพระองค์เสด็จฯ ในงานราชวัลลภ, ทรงประกอบพิธี
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คุณมานิตร

พฤศจิกายน ๒๕๐๗ ทั้งสองพระองค์เสด็จฯ ในงานราชวัลลภ, ทรงประกอบพิธี

วางศิลาฤกษ์ตึกสโมสร ทหารราบที่ ๑

คุณมานิตร
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พฤศจิกายน ๒๕๐๗ ถ่ายลองกล้องและเครื่องเสียง คุณแก้วขวัญ

พฤศจิกายน ๒๕๐๗ ถ่ายลองกล้องและเครื่องเสียง คุณแก้วขวัญ

พฤศจิกายน ๒๕๐๗ กฐินปราจีนบุรี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ คุณแก้วขวัญ

พฤศจิกายน ๒๕๐๗ กฐินปราจีนบุรี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ คุณแก้วขวัญ

พฤศจิกายน ๒๕๐๗ กฐินปราจีนบุรี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ คุณแก้วขวัญ

พฤศจิกายน ๒๕๐๗ กฐินปราจีนบุรี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ คุณแก้วขวัญ

พฤศจิกายน ๒๕๐๗ กฐินปราจีนบุรี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ คุณแก้วขวัญ

พฤศจิกายน ๒๕๐๗ กฐินปราจีนบุรี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ คุณแก้วขวัญ

พฤศจิกายน ๒๕๐๗ กฐินปราจีนบุรี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ คุณแก้วขวัญ

พฤศจิกายน ๒๕๐๗ กฐินปราจีนบุรี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ คุณแก้วขวัญ

พฤศจิกายน ๒๕๐๗ Mr.Peter Hann ผู้ช่วย น.ส.พ. Sunday Express เฝ้าฯ คุณมานิตร

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ Mr.Peter Hann ผู้ช่วย น.ส.พ. Sunday Express เฝ้าฯ คุณศุภร

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ ฯพณฯ เบอร์ฮานุดดิน โมฮัมมัด, ฯพณฯ มานูเชร 

มัชบาน, นายพจน์ สารสิน น�า Yuan Dupuis 

แห่งคานาดา, หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล, นายมงคล 

ศรียานนท์, พลตรีรณสารวิศวกรรม น�า ฯพณฯ Anatoly 

N. Nikolayev เฝ้าฯ

คุณศุภร

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ ฯพณฯ เบอร์ฮานุดดิน โมฮัมมัด, ฯพณฯ มานูเชร 

มัชบาน, นายพจน์ สารสิน น�า Yuan Dupuis 

แห่งคานาดา, หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล, นายมงคล 

ศรียานนท์, พลตรีรณสารวิศวกรรม น�า ฯพณฯ Anatoly 

N. Nikolayev เฝ้าฯ

คุณมานิตร

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ ฯพณฯ เบอร์ฮานุดดิน โมฮัมมัด, ฯพณฯ มานูเชร 

มัชบาน, นายพจน์ สารสิน น�า Yuan Dupuis 

แห่งคานาดา, หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล, นายมงคล 

ศรียานนท์, พลตรีรณสารวิศวกรรม น�า ฯพณฯ Anatoly 

N. Nikolayev เฝ้าฯ

คุณมานิตร

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ ฯพณฯ เบอร์ฮานุดดิน โมฮัมมัด, ฯพณฯ มานูเชร 

มัชบาน, นายพจน์ สารสิน น�า Yuan Dupuis 

แห่งคานาดา, หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล, นายมงคล 

ศรียานนท์, พลตรีรณสารวิศวกรรม น�า ฯพณฯ Anatoly 

N. Nikolayev เฝ้าฯ

คุณศุภร
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๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ นายเอื้อ สุนทรสนาน พร้อมด้วยคณะดนตรีเฝ้าฯ คุณศุภร

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ นายเอื้อ สุนทรสนาน พร้อมด้วยคณะดนตรีเฝ้าฯ คุณมานิตร

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ สมเด็จพระราชชนนีเสด็จฯ เชียงใหม่, เชียงราย, 

แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ สมเด็จพระราชชนนีเสด็จฯ เชียงใหม่, เชียงราย, 

แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ สมเด็จพระราชชนนีเสด็จฯ เชียงใหม่, เชียงราย, 

แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ สมเด็จพระราชชนนีเสด็จฯ เชียงใหม่, เชียงราย, 

แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ สมเด็จพระราชชนนีเสด็จฯ เชียงใหม่, เชียงราย, 

แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ สมเด็จพระราชชนนีเสด็จฯ เชียงใหม่, เชียงราย, 

แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ สมเด็จพระราชชนนีเสด็จฯ เชียงใหม่, เชียงราย, 

แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ สมเด็จพระราชชนนีเสด็จฯ เชียงใหม่, เชียงราย, 

แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ สมเด็จพระราชชนนีเสด็จฯ เชียงใหม่, เชียงราย, 

แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ สมเด็จพระราชชนนีเสด็จฯ เชียงใหม่, เชียงราย, 

แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ สมเด็จพระราชชนนีเสด็จฯ เชียงใหม่, เชียงราย, 

แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ สมเด็จพระราชชนนีเสด็จฯ เชียงใหม่, เชียงราย, 

แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ สมเด็จพระราชชนนีเสด็จฯ เชียงใหม่, เชียงราย, 

แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ สมเด็จพระราชชนนีเสด็จฯ เชียงใหม่, เชียงราย, 

แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ สมเด็จพระราชชนนีเสด็จฯ เชียงใหม่, เชียงราย, 

แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว
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๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ สมเด็จพระราชชนนีเสด็จฯ เชียงใหม่, เชียงราย, 

แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ สมเด็จ

พระราชชนนีเสด็จฯ เชียงใหม่, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน 

ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ สมเด็จพระราชชนนีเสด็จฯ เชียงใหม่, เชียงราย, 

แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ สมเด็จพระราชชนนีเสด็จฯ เชียงใหม่, เชียงราย, 

แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ สมเด็จพระราชชนนีเสด็จฯ เชียงใหม่, เชียงราย, 

แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ สมเด็จพระราชชนนีเสด็จฯ เชียงใหม่, เชียงราย, 

แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ สมเด็จพระราชชนนีเสด็จฯ เชียงใหม่, เชียงราย, 

แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ สมเด็จพระราชชนนีเสด็จฯ เชียงใหม่, เชียงราย, 

แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ สมเด็จพระราชชนนีเสด็จฯ เชียงใหม่, เชียงราย, 

แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ สมเด็จพระราชชนนีเสด็จฯ เชียงใหม่, เชียงราย, 

แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ สมเด็จพระราชชนนีเสด็จฯ เชียงใหม่, เชียงราย, 

แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ สมเด็จพระราชชนนีเสด็จฯ เชียงใหม่, เชียงราย, 

แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ สมเด็จพระราชชนนีเสด็จฯ เชียงใหม่, เชียงราย, 

แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ สมเด็จพระราชชนนีเสด็จฯ เชียงใหม่, เชียงราย, 

แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ สมเด็จพระราชชนนีเสด็จฯ เชียงใหม่, เชียงราย, 

แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ สมเด็จพระราชชนนีเสด็จฯ เชียงใหม่, เชียงราย, 

แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว
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๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ สมเด็จพระราชชนนีเสด็จฯ เชียงใหม่, เชียงราย, 

แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ สมเด็จพระราชชนนีเสด็จฯ เชียงใหม่, เชียงราย, 

แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗

คุณขวัญแก้ว

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ ฯพณฯ ยักส์ กร๊าฟฟ์ ถวายสาส์น ฯพณฯ พลอากาศโท

ชอน ควัน ชาง, ฯพณฯ จอมพลถนอม กิตติขจร, เฝ้าฯ 

เปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้ว

คุณศุภร

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ ฯพณฯ ยักส์ กร๊าฟฟ์ ถวายสาส์น ฯพณฯ พลอากาศโท

ชอน ควัน ชาง, ฯพณฯ จอมพลถนอม กิตติขจร, เฝ้าฯ 

เปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้ว

คุณศุภร

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ ฯพณฯ ยักส์ กร๊าฟฟ์ ถวายสาส์น ฯพณฯ พลอากาศโท

ชอน ควัน ชาง, ฯพณฯ จอมพลถนอม กิตติขจร, เฝ้าฯ 

เปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้ว

คุณศุภร

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ ฯพณฯ ยักส์ กร๊าฟฟ์ ถวายสาส์น ฯพณฯ พลอากาศโท

ชอน ควัน ชาง, ฯพณฯ จอมพลถนอม กิตติขจร, เฝ้าฯ 

เปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้ว

คุณมานิตร

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ ฯพณฯ ยักส์ กร๊าฟฟ์ ถวายสาส์น ฯพณฯ พลอากาศโท

ชอน ควัน ชาง, ฯพณฯ จอมพลถนอม กิตติขจร, เฝ้าฯ 

เปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้ว

คุณมานิตร

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ ฯพณฯ ยักส์ กร๊าฟฟ์ ถวายสาส์น ฯพณฯ พลอากาศโท

ชอน ควัน ชาง, ฯพณฯ จอมพลถนอม กิตติขจร, เฝ้าฯ 

เปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้ว

คุณมานิตร

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหน้าที่และสมาชิกอาสากาชาด เจ้า

หน้าที่บรรเทาทุกข์และอนามัย ซึ่งออกปฏิบัติการช่วย

เหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัย เฝ้าฯ

คุณศุภร

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหน้าที่และสมาชิกอาสากาชาด เจ้า

หน้าที่บรรเทาทุกข์และอนามัย ซึ่งออกปฏิบัติการช่วย

เหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัย เฝ้าฯ

คุณมานิตร

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ เสด็จฯ ไร่ก�านันจุล คุ้นวงศ์ คุณมานิตร

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ เสด็จฯ ไร่ก�านันจุล คุ้นวงศ์ คุณมานิตร

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ เสด็จฯ ไร่ก�านันจุล คุ้นวงศ์ คุณมานิตร

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ เสด็จฯ ไร่ก�านันจุล คุ้นวงศ์ คุณมานิตร
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๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ เสด็จฯ ไร่ก�านันจุล คุ้นวงศ์ คุณมานิตร

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ ฯพณฯ Sir Dermot Francis MacDermot น�า Lord  

Thomson of Fleet เจ้าของ Sunday Times, 

ม.ล.เกษตร สนิทวงศ์ น�านายแพทย์วิศิษฎ์ จิตปรีชา, 

ผู้เขียนอาวุโสของชาวต่างประเทศและไทย เฝ้าฯ 

(ณ สวนศิวาลัย)

คุณศุภร

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ ฯพณฯ Sir Dermot Francis MacDermot น�า Lord  

Thomson of Fleet เจ้าของ Sunday Times, 

ม.ล.เกษตร สนิทวงศ์ น�านายแพทย์วิศิษฎ์ จิตปรีชา, 

ผู้เขียนอาวุโสของชาวต่างประเทศและไทย เฝ้าฯ 

(ณ สวนศิวาลัย)

คุณมานิตร

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ เสด็จฯ ไร่ก�านันจุล คุ้นวงศ์ คุณแก้วขวัญ

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ เสด็จฯ ไร่ก�านันจุล คุ้นวงศ์ คุณแก้วขวัญ

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ เสด็จฯ ไร่ก�านันจุล คุ้นวงศ์ คุณแก้วขวัญ

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ เสด็จฯ ไร่ก�านันจุล คุ้นวงศ์ คุณแก้วขวัญ

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ เสด็จฯ ไร่ก�านันจุล คุ้นวงศ์ คุณแก้วขวัญ

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ เสด็จฯ ไร่ก�านันจุล คุ้นวงศ์ คุณแก้วขวัญ

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ เปิดงานวชิราวุธานุสรณ์ ประจ�าปี ๒๕๐๗ คุณมานิตร

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ พิมพ์หนังสมเด็จฯ Dupont ๙ Rolls คุณแก้วขวัญ

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ พิมพ์หนังสมเด็จฯ Dupont ๙ Rolls คุณแก้วขวัญ

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ พิมพ์หนังสมเด็จฯ Dupont ๙ Rolls คุณแก้วขวัญ

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ พิมพ์หนังสมเด็จฯ Dupont ๙ Rolls คุณแก้วขวัญ

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ พิมพ์หนังสมเด็จฯ Dupont ๙ Rolls คุณแก้วขวัญ

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ พิมพ์หนังสมเด็จฯ Dupont ๙ Rolls คุณแก้วขวัญ

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ พิมพ์หนังสมเด็จฯ Dupont ๙ Rolls คุณแก้วขวัญ

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ พิมพ์หนังสมเด็จฯ Dupont ๙ Rolls คุณแก้วขวัญ

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ พิมพ์หนังสมเด็จฯ Dupont ๙ Rolls คุณแก้วขวัญ

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ Mr.John Thurman และภริยา น�าคณะลูกเสือเอกของ

โลกจ�านวน ๕ นาย เฝ้าฯ

คุณศุภร

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ Mr.John Thurman และภริยา น�าคณะลูกเสือเอกของ

โลกจ�านวน ๕ นาย เฝ้าฯ

คุณมานิตร

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ ฯพณฯ ท้าวเลื่อน ราชสมบัติ เฝ้าฯ จักรี คุณศุภร
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๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ ฯพณฯ ท้าวเลื่อน ราชสมบัติ เฝ้าฯ จักรี คุณมานิตร

พฤศจิกายน ๒๕๐๗ นายบ�ารุง นวราช น�านางและนาย ที.เอม.แรมซ์, พันเอก

พระยาวิสารวาจา น�านายนิลส์ โกรัน กัสซิง เฝ้าฯ

คุณศุภร

พฤศจิกายน ๒๕๐๗ นายบ�ารุง นวราช น�านางและนาย ที.เอม.แรมซ์, พันเอก

พระยาวิสารวาจา น�านายนิลส์ โกรัน กัสซิง เฝ้าฯ

คุณมานิตร

๑ ธันวาคม ๒๕๐๗ นายอู โพ กูน เอกอัครราชทูตพม่าเฝ้า อมรินทรฯ คุณศุภร

๑ ธันวาคม ๒๕๐๗ นายอู โพ กูน เอกอัครราชทูตพม่าเฝ้า อมรินทรฯ คุณมานิต

๓ ธันวาคม ๒๕๐๗ ถนอม กิตติขจร น�าคณะกองทัพบก เฝ้าฯ, 

ฯพณฯ โยชิโอะ คาซูยาและภริยา เฝ้าฯ, 

ฯพณฯ พลอากาศโทชอน ควัน ชาง เฝ้าฯ, Mr.Graham 

J. Lucas และภริยา น�า Dr.Haydn Williams เฝ้า

คุณศุภร

๓ ธันวาคม ๒๕๐๗ ถนอม กิตติขจร น�าคณะกองทัพบก เฝ้าฯ, 

ฯพณฯ โยชิโอะ คาซูยาและภริยา เฝ้าฯ, 

ฯพณฯ พลอากาศโทชอน ควัน ชาง เฝ้าฯ, Mr.Graham 

J. Lucas และภริยา น�า Dr.Haydn Williams เฝ้า

คุณมานิต

๓ ธันวาคม ๒๕๐๗ สวนสนามวันราชวัลลภ คุณมานิต

๓ ธันวาคม ๒๕๐๗ สวนสนามวันราชวัลลภ คุณแก้วขวัญ

๓ ธันวาคม ๒๕๐๗ สวนสนามวันราชวัลลภ คุณแก้วขวัญ

๓ ธันวาคม ๒๕๐๗ สวนสนามวันราชวัลลภ คุณมานิต

๕ ธันวาคม ๒๕๐๗ วันเฉลิมพระชนมพรรษา เฝ้าฯที่สวนจิตรลดา คุณแก้วขวัญ

๕ ธันวาคม ๒๕๐๗ วันเฉลิมพระชนมพรรษา เฝ้าฯที่สวนจิตรลดา คุณแก้วขวัญ

๕ ธันวาคม ๒๕๐๗ วันเฉลิมพระชนมพรรษา เฝ้าฯที่สวนจิตรลดา คุณแก้วขวัญ

๕ ธันวาคม ๒๕๐๗ วันเฉลิมพระชนมพรรษา เฝ้าฯที่สวนจิตรลดา คุณมานิต

๕ ธันวาคม ๒๕๐๗ วันเฉลิมพระชนมพรรษา เฝ้าฯที่สวนจิตรลดา คุณมานิต

๕ ธันวาคม ๒๕๐๗ วันเฉลิมพระชนมพรรษา เฝ้าฯที่สวนจิตรลดา คุณมานิต

๕ ธันวาคม ๒๕๐๗ วันเฉลิมพระชนมพรรษา เฝ้าฯที่สวนจิตรลดา คุณศุภร

๕ ธันวาคม ๒๕๐๗ วันเฉลิมพระชนมพรรษา เฝ้าฯที่สวนจิตรลดา คุณศุภร

๕ ธันวาคม ๒๕๐๗ วันเฉลิมพระชนมพรรษา เฝ้าฯที่สวนจิตรลดา คุณศุภร

๖ ธันวาคม ๒๕๐๗ เลี้ยงภัตตาหารเพล อมรินทรฯ, ฯพณฯ Ezio Mizzan เฝ้าฯ คุณมานิต

๖ ธันวาคม ๒๕๐๗ เลี้ยงภัตตาหารเพล อมรินทรฯ, ฯพณฯ Ezio Mizzan เฝ้าฯ คุณศุภร

๖ ธันวาคม ๒๕๐๗ เลี้ยงภัตตาหารเพล อมรินทรฯ, ฯพณฯ Ezio Mizzan เฝ้าฯ คุณศุภร
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๗ ธันวาคม ๒๕๐๗ นายซิว กาญจนจารี เฝ้าฯ ทูลกระหม่อมชายเข็มกาชาด คุณแก้วขวัญ

๗ ธันวาคม ๒๕๐๗ นายซิว กาญจนจารี เฝ้าฯ ทูลกระหม่อมชายเข็มกาชาด คุณแก้วขวัญ

๘ ธันวาคม ๒๕๐๗ พระราชทานเลี้ยงทูตานุทูต งานอุทยานสโมสร คุณศุภร

๘ ธันวาคม ๒๕๐๗ พระราชทานเลี้ยงทูตานุทูต งานอุทยานสโมสร คุณศุภร

๘ ธันวาคม ๒๕๐๗ พระราชทานเลี้ยงทูตานุทูต งานอุทยานสโมสร คุณมานิต

๘ ธันวาคม ๒๕๐๗ พระราชทานเลี้ยงทูตานุทูต งานอุทยานสโมสร คุณมานิต

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ เปิด ร.ร.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๑, ดอยปุย – ประทาน

เหรียญมหาราช - พระต�าหนักภูพิงค์

คุณขวัญแก้ว

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ เปิด ร.ร.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๑, ดอยปุย – ประทาน

เหรียญมหาราช - พระต�าหนักภูพิงค์

คุณขวัญแก้ว

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ เปิด ร.ร.เจ้าหลวงอุปถัมภ์ ๑ คุณขวัญแก้ว

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ เสด็จฯ หนองบัว – เชียงใหม่ คุณขวัญแก้ว

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ เสด็จฯ หนองบัว – เชียงใหม่ คุณขวัญแก้ว

๑ ธันวาคม ๒๕๐๗ เขื่อนภูมิพล ๑ คุณขวัญแก้ว

๑ ธันวาคม ๒๕๐๗ เขื่อนภูมิพล ๑ คุณขวัญแก้ว

๑ ธันวาคม ๒๕๐๗ เพชรบูรณ์ คุณขวัญแก้ว

๑ ธันวาคม ๒๕๐๗ เพชรบูรณ์ คุณขวัญแก้ว

๑ ธันวาคม ๒๕๐๗ เพชรบูรณ์ คุณขวัญแก้ว

๗ ธันวาคม ๒๕๐๗ ทรงปล่อยเรือลงน�้า คุณแก้วขวัญ

๗ ธันวาคม ๒๕๐๗ ทรงปล่อยเรือลงน�้า คุณแก้วขวัญ

๗ ธันวาคม ๒๕๐๗ ทรงปล่อยเรือลงน�้า คุณแก้วขวัญ

๗ ธันวาคม ๒๕๐๗ ทรงปล่อยเรือลงน�้า คุณแก้วขวัญ

๗ ธันวาคม ๒๕๐๗ ทรงปล่อยเรือลงน�้า คุณแก้วขวัญ

๙ ธันวาคม ๒๕๐๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, นายปิยะ สิทธิยุทธการ 

น�าคณะศิษย์, พลเอกประภาส จารุเสถียร เฝ้าฯ

คุณมานิต

๙ ธันวาคม ๒๕๐๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, นายปิยะ สิทธิยุทธการ 

น�าคณะศิษย์, พลเอกประภาส จารุเสถียร เฝ้าฯ

คุณศุภร

๑๑ ธันวาคม ๒๕๐๗ นายวินเซนท์ ชาลส์ ชัยสุริยา เฝ้าฯ คุณมานิต

๑๑ ธันวาคม ๒๕๐๗ นายวินเซนท์ ชาลส์ ชัยสุริยา เฝ้าฯ คุณศุภร

๑๒ ธันวาคม ๒๕๐๗ ศาสตราจารย์นิลวัลย์ เทอลอฟ เฝ้าฯ คุณมานิต

๑๒ ธันวาคม ๒๕๐๗ ศาสตราจารย์นิลวัลย์ เทอลอฟ เฝ้าฯ คุณศุภร
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๑๔ ธันวาคม ๒๕๐๗ รับเสด็จฯ เจ้าชายญี่ปุ่นและชายา คุณมานิต

๑๔ ธันวาคม ๒๕๐๗ รับเสด็จฯ เจ้าชายญี่ปุ่นและชายา คุณศุภร

๑๔ ธันวาคม ๒๕๐๗ รับเสด็จฯ เจ้าชายญี่ปุ่นและชายา คุณแก้วขวัญ

๑๔ ธันวาคม ๒๕๐๗ รับเสด็จฯ เจ้าชายญี่ปุ่นและชายา คุณแก้วขวัญ

๑๔ ธันวาคม ๒๕๐๗ รับเสด็จฯ เจ้าชายญี่ปุ่นและชายา คุณมานิต

๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๗ สมเด็จฯ เสด็จฯ สภากาชาด คุณมานิต

๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๗ สมเด็จฯ เสด็จฯ สภากาชาด คุณมานิต

๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๗ พระราชทานเลี้ยงเจ้าชายญี่ปุ่นและชายา ณ จักรีฯ คุณศุภร

๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๗ พระราชทานเลี้ยงเจ้าชายญี่ปุ่นและชายา ณ จักรีฯ คุณมานิต

๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๗ พระราชทานเลี้ยงเจ้าชายญี่ปุ่นและชายา ณ จักรีฯ คุณมานิต

๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๗ รับเสด็จฯ เจ้าชายญี่ปุ่นและชายา คุณแก้วขวัญ

๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๗ ตลาดน�้า ตามเสด็จฯ เจ้าชายญี่ปุ่นและเจ้าหญิง คุณแก้วขวัญ

๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๗ ตลาดน�้า ตามเสด็จฯ เจ้าชายญี่ปุ่นและเจ้าหญิง คุณแก้วขวัญ

๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๗ ตลาดน�้า ตามเสด็จฯ เจ้าชายญี่ปุ่นและเจ้าหญิง คุณแก้วขวัญ

๑๖ ธันวาคม ๒๕๐๗ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร น�าคณะกรรมการสมาคมสภา

การศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เฝ้าฯ

   -

๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๗ ตลาดน�้า ตามเสด็จฯ เจ้าชายญี่ปุ่นและเจ้าหญิง คุณแก้วขวัญ

๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๗ ตลาดน�้า ตามเสด็จฯ เจ้าชายญี่ปุ่นและเจ้าหญิง คุณแก้วขวัญ

๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๗ ตลาดน�้า ตามเสด็จฯ เจ้าชายญี่ปุ่นและเจ้าหญิง คุณแก้วขวัญ

๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๗ ตลาดน�้า ตามเสด็จฯ เจ้าชายญี่ปุ่นและเจ้าหญิง คุณแก้วขวัญ

๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๗ ตลาดน�้า ตามเสด็จฯ เจ้าชายญี่ปุ่นและเจ้าหญิง คุณแก้วขวัญ

๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๗ ตลาดน�้า ตามเสด็จฯ เจ้าชายญี่ปุ่นและเจ้าหญิง คุณมานิต

๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๗ ตลาดน�้า ตามเสด็จฯ เจ้าชายญี่ปุ่นและเจ้าหญิง คุณมานิต

๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๗ ตลาดน�้า ตามเสด็จฯ เจ้าชายญี่ปุ่นและเจ้าหญิง คุณมานิต

๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๗ ตลาดน�้า ตามเสด็จฯ เจ้าชายญี่ปุ่นและเจ้าหญิง คุณมานิต

๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๗ ศาลาสหทัย คุณศุภร

๑๘ ธันวาคม ๒๕๐๗ ส่งเสด็จฯ เจ้าชายญี่ปุ่น ดอนเมือง คุณศุภร

๑๘ ธันวาคม ๒๕๐๗ เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัย คุณศุภร

๒๑ ธันวาคม ๒๕๐๗ ส่งเสด็จเจ้าชายญี่ปุ่นและชายากลับ คุณศุภร

๒๑ ธันวาคม ๒๕๐๗ ส่งเสด็จเจ้าชายญี่ปุ่นและชายากลับ คุณศุภร

๑๘ ธันวาคม ๒๕๐๗ สนามบินเชียงใหม่ (เจ้าชายญี่ปุ่น) คุณแก้วขวัญ
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๑๘ ธันวาคม ๒๕๐๗ สนามบินเชียงใหม่ (เจ้าชายญี่ปุ่น) คุณแก้วขวัญ

๑๘ ธันวาคม ๒๕๐๗ เรียบเมือง ขันโตก คุณแก้วขวัญ

๑๘ ธันวาคม ๒๕๐๗ สนามบินเชียงใหม่ คุณมานิต

๑๘ ธันวาคม ๒๕๐๗ เลี้ยงขันโตก คุณมานิต

๑๘ ธันวาคม ๒๕๐๗ เลี้ยงขันโตก คุณมานิต

๑๙ ธันวาคม ๒๕๐๗ ช้างท�างานที่น�้าตก, และมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ คุณแก้วขวัญ

๑๙ ธันวาคม ๒๕๐๗ ช้างท�างานที่น�้าตก, และมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ คุณแก้วขวัญ

๑๙ ธันวาคม ๒๕๐๗ ช้างท�างานที่น�้าตก, และมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ คุณแก้วขวัญ

๑๙ ธันวาคม ๒๕๐๗ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์, ช้างท�างาน คุณแก้วขวัญ

๑๙ ธันวาคม ๒๕๐๗ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์, กิจกรรมรถไฟ คุณแก้วขวัญ

๑๙ ธันวาคม ๒๕๐๗ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์, กิจกรรมรถไฟ คุณแก้วขวัญ

๑๙ ธันวาคม ๒๕๐๗ เสด็จฯ ช้างท�างาน คุณมานิต

๑๙ ธันวาคม ๒๕๐๗ เสด็จฯ น�้าตก คุณมานิต

๑๙ ธันวาคม ๒๕๐๗ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คุณมานิต

๒๐ ธันวาคม ๒๕๐๗ เสด็จฯ เยี่ยมแม้ว คุณแก้วขวัญ

๒๐ ธันวาคม ๒๕๐๗ เสด็จฯ เยี่ยมแม้ว คุณแก้วขวัญ

๒๐ ธันวาคม ๒๕๐๗ เสด็จฯ เยี่ยมแม้ว คุณแก้วขวัญ

๒๐ ธันวาคม ๒๕๐๗ เสด็จฯ เยี่ยมแม้ว คุณแก้วขวัญ

๒๐ ธันวาคม ๒๕๐๗ เสด็จฯ เยี่ยมแม้ว คุณมานิตร

๒๐ ธันวาคม ๒๕๐๗ เสด็จฯ เยี่ยมแม้ว คุณมานิตร

๒๑ ธันวาคม ๒๕๐๗ ส่งเสด็จฯ เจ้าชายญี่ปุ่น ดอนเมือง คุณแก้วขวัญ

๒๑ ธันวาคม ๒๕๐๗ ส่งเสด็จฯ เจ้าชายญี่ปุ่น ดอนเมือง คุณมานิตร

๒๑ ธันวาคม ๒๕๐๗ ส่งเสด็จฯ ที่เชียงใหม่ คุณมานิตร

๒๑ ธันวาคม ๒๕๐๗ ส่งเสด็จฯ ที่ดอนเมือง คุณศุภร

๒๒ ธันวาคม ๒๕๐๗ สมเด็จพระราชชนนีเสด็จฯ ปิล๊อก คุณแก้วขวัญ

๒๒ ธันวาคม ๒๕๐๗ สมเด็จพระราชชนนีเสด็จฯ ปิล๊อก คุณแก้วขวัญ

๒๒ ธันวาคม ๒๕๐๗ เสด็จฯ กาญจนบุรี คุณแก้วขวัญ

๒๒ ธันวาคม ๒๕๐๗ เสด็จฯ กาญจนบุรี คุณแก้วขวัญ

๒๒ ธันวาคม ๒๕๐๗ น�้าตกเอราวัณ คุณแก้วขวัญ

๒๒ ธันวาคม ๒๕๐๗ น�้าตกเอราวัณ คุณแก้วขวัญ

๒๒ ธันวาคม ๒๕๐๗ น�้าตกเอราวัณ คุณแก้วขวัญ
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๒๒ ธันวาคม ๒๕๐๗ น�้าตกเอราวัณ คุณแก้วขวัญ

๒๒ ธันวาคม ๒๕๐๗ น�้าตกเอราวัณ, กรุงเทพฯ คุณแก้วขวัญ

๒๓ ธันวาคม ๒๕๐๗ โปรดเกล้าฯ ให้นายอูยุ่น เลขาธิการ อีคาเฟ่ (ECAFE) น�า

เจ้าหน้าที่พัฒนาการลุ่มแม่น�้าโขง เฝ้าฯ

คุณศุภร

๒๓ ธันวาคม ๒๕๐๗ โปรดเกล้าฯ ให้นายอูยุ่น เลขาธิการ อีคาเฟ่ (ECAFE) น�า

เจ้าหน้าที่พัฒนาการลุ่มแม่น�้าโขง เฝ้าฯ

คุณมานิตร

๒๔ ธันวาคม ๒๕๐๗ โปรดเกล้าฯ ให้นายบ๊อบ โฮปและคณะเฝ้าฯ คุณศุภร

๒๔ ธันวาคม ๒๕๐๗ โปรดเกล้าฯ ให้นายบ๊อบ โฮปและคณะเฝ้าฯ คุณมานิตร

๒๓ ธันวาคม ๒๕๐๗ Test กล้องเสียง คุณแก้วขวัญ

๒๓ ธันวาคม ๒๕๐๗ Test กล้องเสียง คุณมานิตร

๒๓ ธันวาคม ๒๕๐๗ Test กล้องเสียง คุณสดสุข

๒๔ ธันวาคม ๒๕๐๗ พลโท อิสเตอรบรุค และคณะรับพระราชทานเลี้ยง, 

เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จฯ ร�าไพพรรณี

คุณมานิต

๒๔ ธันวาคม ๒๕๐๗ พลโท อิสเตอรบรุค และคณะรับพระราชทานเลี้ยง, 

เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จฯ ร�าไพพรรณี

คุณศุภร

๒๕ ธันวาคม ๒๕๐๗ เฉลิมสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี คุณมานิต

๒๕ ธันวาคม ๒๕๐๗ เฉลิมสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี คุณศุภร

๒๔ ธันวาคม ๒๕๐๗ สมเด็จฯ พระราชชนนีเสด็จฯ จันทฯ คุณแก้วขวัญ

๒๔ ธันวาคม ๒๕๐๗ สมเด็จฯ พระราชชนนีเสด็จฯ จันทฯ คุณแก้วขวัญ

๒๔ ธันวาคม ๒๕๐๗ สมเด็จฯ พระราชชนนีเสด็จฯ จันทฯ คุณแก้วขวัญ

๒๔ ธันวาคม ๒๕๐๗ สมเด็จฯ พระราชชนนีเสด็จฯ จันทฯ คุณแก้วขวัญ

๒๖ ธันวาคม ๒๕๐๗ สมเด็จฯ พระราชชนนีเสด็จฯ สุรินทร์ คุณแก้วขวัญ

๒๖ ธันวาคม ๒๕๐๗ สมเด็จฯ พระราชชนนีเสด็จฯ สุรินทร์ คุณแก้วขวัญ

๒๖ ธันวาคม ๒๕๐๗ สมเด็จฯ พระราชชนนีเสด็จฯ สุรินทร์ คุณแก้วขวัญ

๒๖ ธันวาคม ๒๕๐๗ สมเด็จฯ พระราชชนนีเสด็จฯ สุรินทร์ คุณแก้วขวัญ

๒๖ ธันวาคม ๒๕๐๗ สมเด็จฯ พระราชชนนีเสด็จฯ สุรินทร์ คุณแก้วขวัญ

๒๖ ธันวาคม ๒๕๐๗ สมเด็จฯ พระราชชนนีเสด็จฯ สุรินทร์ คุณแก้วขวัญ

๒๖ ธันวาคม ๒๕๐๗ สมเด็จฯ พระราชชนนีเสด็จฯ สุรินทร์ คุณแก้วขวัญ

๒๖ ธันวาคม ๒๕๐๗ ฟุตบอลจุฬา – ธรรมศาสตร์ คุณมานิต

๒๖ ธันวาคม ๒๕๐๗ ฟุตบอลจุฬา – ธรรมศาสตร์ คุณมานิต

๒๖ ธันวาคม ๒๕๐๗ ฟุตบอลจุฬา – ธรรมศาสตร์ คุณมานิต
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๒๖ ธันวาคม ๒๕๐๗ ฟุตบอลจุฬา – ธรรมศาสตร์ คุณมานิต

๒๘ ธันวาคม ๒๕๐๗ พระราชด�ารัสปีใหม่ คุณศุภร

๒๘ ธันวาคม ๒๕๐๗ พระราชด�ารัสปีใหม่ คุณศุภร

๒๘ ธันวาคม ๒๕๐๗ พระราชด�ารัสปีใหม่ คุณมานิต

๒๘ ธันวาคม ๒๕๐๗ พระราชด�ารัสปีใหม่ คุณมานิต

๒๘ ธันวาคม ๒๕๐๗ โปรดเกล้าฯ ให้ ฯพณฯ แอลโก อีวาโล เฝ้าฯ จักรี คุณศุภร

๒๘ ธันวาคม ๒๕๐๗ โปรดเกล้าฯ ให้ ฯพณฯ แอลโก อีวาโล เฝ้าฯ จักรี คุณมานิต

๒๘ ธันวาคม ๒๕๐๗ วันพระเจ้าตากสิน คุณมานิต

๒๙ ธันวาคม ๒๕๐๗ พิมพ์พระราชด�ารัสปีใหม่ คุณแก้วขวัญ

๒๙ ธันวาคม ๒๕๐๗ พิมพ์พระราชด�ารัสปีใหม่ คุณแก้วขวัญ

๒๙ ธันวาคม ๒๕๐๗ พิมพ์พระราชด�ารัสปีใหม่ คุณแก้วขวัญ

๒๙ ธันวาคม ๒๕๐๗ พิมพ์พระราชด�ารัสปีใหม่ คุณแก้วขวัญ

๒๙ ธันวาคม ๒๕๐๗ พิมพ์พระราชด�ารัสปีใหม่ คุณแก้วขวัญ

๒๙ ธันวาคม ๒๕๐๗ พิมพ์พระราชด�ารัสปีใหม่ คุณแก้วขวัญ

๒๙ ธันวาคม ๒๕๐๗ พิมพ์พระราชด�ารัสปีใหม่ คุณแก้วขวัญ

๒๙ ธันวาคม ๒๕๐๗ พิมพ์พระราชด�ารัสปีใหม่ คุณแก้วขวัญ

๒๙ ธันวาคม ๒๕๐๗ พิมพ์พระราชด�ารัสปีใหม่ คุณแก้วขวัญ

๒๙ ธันวาคม ๒๕๐๗ พิมพ์พระราชด�ารัสปีใหม่ คุณแก้วขวัญ

๓๐ ธันวาคม ๒๕๐๗ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ขั้นสายสะพาน 

๑๕๑ นาย

คุณมานิต

๓๐ ธันวาคม ๒๕๐๗ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ขั้นสายสะพาน 

๑๕๑ นาย

คุณศุภร

๓๐ ธันวาคม ๒๕๐๗ เปิดงานกาชาด ๒๕๐๗ คุณศุภร

๓๐ ธันวาคม ๒๕๐๗ เปิดงานกาชาด ๒๕๐๗ คุณมานิต

๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๗ นาย Depardon, นาย Ebbe Munck น�านาย Urban 

Hansen พร้อมด้วยนาย E.Alkjaer และนาย Nielson, 

บริษัท National ถวายรถแทรกเตอร์ D.๘, เลี้ยงอาหาร

เด็กก�าพร้า

คุณมานิต

๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๗ นาย Depardon, นาย Ebbe Munck น�านาย Urban 

Hansen พร้อมด้วยนาย E.Alkjaer และนาย Nielson, 

บริษัท National ถวายรถแทรกเตอร์ D.๘, เลี้ยงอาหาร

เด็กก�าพร้า

คุณมานิต
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๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๗ นาย Depardon, นาย Ebbe Munck น�านาย Urban 

Hansen พร้อมด้วยนาย E.Alkjaer และนาย Nielson, 

บริษัท National ถวายรถแทรกเตอร์ D.๘, เลี้ยงอาหาร

เด็กก�าพร้า

คุณศุภร

๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๗ นาย Depardon, นาย Ebbe Munck น�านาย Urban 

Hansen พร้อมด้วยนาย E.Alkjaer และนาย Nielson, 

บริษัท National ถวายรถแทรกเตอร์ D.๘, เลี้ยงอาหาร

เด็กก�าพร้า

คุณศุภร

ธันวาคม ๒๕๐๗ พระราชทานเลี้ยงเด็กก�าพร้า คุณศุภร

ธันวาคม ๒๕๑๐ นายแพทย์อุดม โปษะกฤษณะ น�า Dr. John L. Bignell 

เจ้าหน้าที่บ�าบัดโรคเคลื่อนที่ เฝ้าฯ, พลโท วิฑูรย์ หงสเวช 

เอกอัครราชทูตไทยประจ�ากรุงโตเกียว เฝ้าฯ

คุณศุภร

ธันวาคม ๒๕๑๐ นายแพทย์อุดม โปษะกฤษณะ น�า Dr. John L.Bignell 

เจ้าหน้าที่บ�าบัดโรคเคลื่อนที่ เฝ้าฯ, พลโท วิฑูรย์ หงสเวช 

เอกอัครราชทูตไทยประจ�ากรุงโตเกียว เฝ้าฯ

คุณมานิต

๕ มกราคม ๒๕๐๘ ฯพณฯ ไท กวาง ฮวาง น�านายพลโทเดือง วันมินห์ เฝ้าฯ, 

ฯพณฯ ยักส์ กร๊าฟฟและภริยา, 

ฯพณฯ โอเก แมกนัส วัลเดอร์มาร์ เชอลินและภริยา, 

ฯพณฯ Sir D.F. MacDermot และภริยาเฝ้าฯ

คุณศุภร

๕ มกราคม ๒๕๐๘ ฯพณฯ ไท กวาง ฮวาง น�านายพลโทเดือง วันมินห์ เฝ้าฯ, 

ฯพณฯ ยักส์ กร๊าฟฟและภริยา, 

ฯพณฯ โอเก แมกนัส วัลเดอร์มาร์ เชอลินและภริยา, 

ฯพณฯ Sir D.F. MacDermot และภริยาเฝ้าฯ

คุณมานิต

๖ มกราคม ๒๕๐๘ ทรงปล่อยเรือที่หาดพัทยา คุณมานิต

๖ มกราคม ๒๕๐๘ ทรงปล่อยเรือที่หาดพัทยา คุณมานิต

๖ มกราคม ๒๕๐๘ ทรงปล่อยเรือที่หาดพัทยา คุณมานิต

๗ มกราคม ๒๕๐๘ ผจก.จังหวัดปราจีน, รองผู้อ�านวยการต�ารวจภูธร, นาย

แพทย์ประสบ, พระองค์เจ้าเหมวดี, นายจุล เฝ้าฯ

คุณมานิต

๗ มกราคม ๒๕๐๘ ผจก.จังหวัดปราจีน, รองผู้อ�านวยการต�ารวจภูธร, นาย

แพทย์ประสบ, พระองค์เจ้าเหมวดี, นายจุล เฝ้าฯ

คุณมานิต

๗ มกราคม ๒๕๐๘ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเฝ้าฯ ถวายเหรียญชายแดน คุณศุภร
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๘ มกราคม ๒๕๐๘ ฯพณฯ ฮาซัน อิสตันเยสิ, กรมหมื่นพิทยลาภพฤฆิยากร, 

ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ ถวายเครื่องตรวจคลื่นสมอง 

ราคา ๘๐,๐๐๐ บาท

คุณมานิต

๘ มกราคม ๒๕๐๘ ฯพณฯ ฮาซัน อิสตันเยสิ, กรมหมื่นพิทยลาภพฤฆิยากร, 

ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ ถวายเครื่องตรวจคลื่นสมอง 

ราคา ๘๐,๐๐๐ บาท

คุณศุภร

๑๑ มกราคม ๒๕๐๘ พระราชทานเลื่อนยศชั้นนายพล ๔๒ นาย และนายพล

ต�ารวจ ๗ คน

คุณศุภร

๑๑ มกราคม ๒๕๐๘ พระราชทานเลื่อนยศชั้นนายพล ๔๒ นาย และนายพล

ต�ารวจ ๗ คน

คุณศุภร

๑๑ มกราคม ๒๕๐๘ พระราชทานเลื่อนยศชั้นนายพล ๔๒ นาย และนายพล

ต�ารวจ ๗ คน

คุณศุภร

๑๒ มกราคม ๒๕๐๘ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ ๒ คุณมานิตร

๑๒ มกราคม ๒๕๐๘ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ ๒ คุณศุภร

๑๓ มกราคม ๒๕๐๘ เสด็จฯ ภาคเหนือ (คุณขวัญไปถ่าย ๘ มกราคม ๒๕๐๘) คุณแก้วขวัญ

๑๓ มกราคม ๒๕๐๘ เสด็จฯ ภาคเหนือ (คุณขวัญไปถ่าย ๘ มกราคม ๒๕๐๘) คุณแก้วขวัญ

๑๓ มกราคม ๒๕๐๘ เสด็จฯ ภาคเหนือ (คุณขวัญไปถ่าย ๘ มกราคม ๒๕๐๘) คุณแก้วขวัญ

๑๓ มกราคม ๒๕๐๘ เสด็จฯ ภาคเหนือ (คุณขวัญไปถ่าย ๘ มกราคม ๒๕๐๘) คุณแก้วขวัญ

๑๓ มกราคม ๒๕๐๘ เสด็จฯ ภาคเหนือ (คุณขวัญไปถ่าย ๘ มกราคม ๒๕๐๘) คุณแก้วขวัญ

๑๔ มกราคม ๒๕๐๘ Madame Melhuvs, Miss U. Alexis Johnson, 

หม่อมเจ้าคัสตาวัส จักรพันธุ์และชายา เฝ้าฯ

คุณศุภร

๑๔ มกราคม ๒๕๐๘ Madame Melhuvs, Miss U. Alexis Johnson, 

หม่อมเจ้าคัสตาวัส จักรพันธุ์และชายา เฝ้าฯ

คุณมานิต

๑๕ มกราคม ๒๕๐๘ เสด็จฯ พัทยาเป็นการส่วนพระองค์ (วันที่ ๑๓ มกราคม 

๒๕๐๘)

คุณมานิต

๑๕ มกราคม ๒๕๐๘ เสด็จฯ พัทยาเป็นการส่วนพระองค์ (วันที่ ๑๓ มกราคม 

๒๕๐๘)

คุณมานิต

๑๕ มกราคม ๒๕๐๘ เสด็จฯ พัทยาเป็นการส่วนพระองค์ (วันที่ ๑๓ มกราคม 

๒๕๐๘)

คุณมานิต

๑๕ มกราคม ๒๕๐๘ รับพระเจ้ากรุงนอร์เวย์ และพระราชทานเลี้ยง คุณศุภร

๑๕ มกราคม ๒๕๐๘ รับพระเจ้ากรุงนอร์เวย์ และพระราชทานเลี้ยง คุณมานิต
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๑๕ มกราคม ๒๕๐๘ รับพระเจ้ากรุงนอร์เวย์ และพระราชทานเลี้ยง คุณมานิต

๑๖ มกราคม ๒๕๐๘ ร.ร.นายร้อย คุณมานิต

๑๖ มกราคม ๒๕๐๘ ร.ร.นายร้อย คุณมานิต





บญัชฟิีล์มภาพยนตร์ส่วนพระองค์ 
มกราคม ๒๕๑๐ - ธนัวาคม ๒๕๑๗
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๑ มกราคม ๒๕๑๐ ๐๐๑-๐๐๕ เลี้ยงเด็กอนาถา สวนอัมพร

๐๐๖ ปลัดกระทรวงเกษตรน�าทูตออสเตรเลีย เฝ้าฯ ถวาย

โค ๒ ตัว

๐๑๑-๐๑๖ คณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ถวายพระพร

สมเด็จพระราชชนนีที่พระต�าหนักภูพิงค์

๐๑๗ เสด็จฯ หัวหินพระราชทานแทรกเตอร์แก่ต�ารวจ

ตระเวนชายแดน

๐๑๘-๐๑๙ เสด็จฯ เปิดงานกาชาดที่สวนอัมพร

ศุภร, ร.อ.ปาล, 

สนิท, สมบัติ, 

แก้วขวัญ

๘ มกราคม ๒๕๑๐ ๑. เสด็จจากท่าอากาศยานดอนเมืองถึงเชียงใหม่

๑.๑ ถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่และบนดอยสุเทพ

๑.๒ ดอยสุเทพและดอยหมู

สมบัติ

๙ มกราคม ๒๕๑๐ ๒. เจ้าหญิงเบเนดิกเตเสด็จฯ สันก�าแพง

๒.๑ จากสันก�าแพงไปล�าพูน 

ทอดพระเนตรวัดหริภุญชัย

๒.๒ เสวยกลางวันที่โรงแรมรถไฟแล้วทอดพระเนตร

เครื่องเงินที่เชียงใหม่

สมบัติ

๑๐ มกราคม ๒๕๑๐ ๓. เสด็จกลับจากเชียงใหม่ถึงกรุงเทพฯ สมบัติ

๑๑ มกราคม ๒๕๑๐ ๔. เสด็จพัทยา

๔.๑ ทรงเรือใบ

๔.๒ สมเด็จและเจ้าหญิงเสด็จฯ เกาะล้าน 

ทอดพระเนตรเรือใบ

๔.๓ พระราชทานเลี้ยงที่พระต�าหนัก พัทยา

สมบัติ

๑๑ มกราคม ๒๕๑๐ น�าเจ้าหญิงเดนมาร์คเสด็จฯ พัทยา 

ทรงเรือใบไปเกาะสาก

สนิท ถ่าย/ตัดต่อ

๑๓ มกราคม ๒๕๑๐ ทรงเรือใบไปเกาะสาก สนิท ถ่าย/ตัดต่อ

๑๗ มกราคม ๒๕๑๐ รับประธานาธิบดีออสเตรเลียที่ศาลาเทศบาลนคร

กรุงเทพฯ 

ประธานาธิบดีออสเตรเลียเข้าเฝ้าฯ สวนจิตร

เจ้าหญิงเดนมาร์คทูลลา สวนจิตร

สนิท ถ่าย/ตัดต่อ

๑๘ มกราคม ๒๕๑๐ พระราชทานเลี้ยงอาหารค�่าประธานาธิบดีออสเตรเลีย

ที่พระที่นั่งจักรี

สนิท ถ่าย/ตัดต่อ

๒๐ มกราคม ๒๕๑๐ ประธานาธิบดีออสเตรเลียเลี้ยงตอบที่ศาลาสหทัยสมาคม สนิท ถ่าย/ตัดต่อ
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๒๑ มกราคม ๒๕๑๐ รับประธานาธิบดีออสเตรเลียที่สนามบินเชียงใหม่

เลี้ยงแบบขันโตกที่พระต�าหนักภูพิงค์

สนิท ถ่าย/ตัดต่อ

๒๒ มกราคม ๒๕๑๐ เสด็จฯ ชมการแสดงของช้างที่แม่สา และแม้วแสดง

การละเล่นถวาย

สนิท ถ่าย/ตัดต่อ

๑๑ มกราคม ๒๕๑๐ เจ้าหญิงเดนมาร์คเสด็จฯ เรือล�าน�้าเจ้าพระยา คุณแก้วขวัญ

๑๒ มกราคม ๒๕๑๐ เจ้าหญิงเดนมาร์คเสด็จพัทยา เกาะคราม คุณแก้วขวัญ

๑๗ มกราคม ๒๕๑๐ รับประธานาธิบดีออสเตรเลียที่ดอนเมือง คุณแก้วขวัญ

๒๑ มกราคม ๒๕๑๐ น�าประธานาธิบดีออสเตรเลียไปเชียงใหม่ คุณแก้วขวัญ

๒๔ มกราคม ๒๕๑๐ ส่งประธานาธิบดีออสเตรเลียที่สนามบินเชียงใหม่ คุณแก้วขวัญ

๒๕ มกราคม ๒๕๑๐ เสด็จฯ จ.ก�าแพงเพชร บวงสรวงอดีตมหาราช คุณแก้วขวัญ

๓๑ มกราคม ๒๕๑๐ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรภาคใต้ จ. สงขลา, อ.บันนังสตา 

จ.ยะลา

สมบัติ

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ เสด็จฯ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี, จ.ปัตตานี, อ.หนองจิก 

จ.ปัตตานี, จ.ยะลา

สมบัติ

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ เสด็จฯ อ. สุไหงโกลก จ.นราธิวาส, อ.ตากใบ จ.นราธิวาส สมบัติ

๒๒ มกราคม ๒๕๑๐ สมเด็จฯ เสด็จถ�้าฤาษี จ.เชียงใหม่ สนิท

๒๓ มกราคม ๒๕๑๐ สมเด็จฯ ทรงปลูกต้นไม้ที่ถ�้าฤาษี

เสด็จฯ ดอยปุย, ดอยหมู จ.เชียงใหม่

สนิท

๒๔ มกราคม ๒๕๑๐ ส่งประธานาธิบดีที่เชียงใหม่ (ออสเตรีย) สนิท

๒๕ มกราคม ๒๕๑๐ ส่งเสด็จฯ ไป จ.ก�าแพงเพชร สนิท

๓๑ มกราคม ๒๕๑๐ เสด็จเยี่ยมราษฎร อ.บันนังสตา จ.ยะลา, จ.สงขลา สนิท

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ เสด็จฯ จ.ปัตตานี สนิท

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ เสด็จฯ จ.ยะลา สนิท

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ ทรงปลูกต้นไม้ที่ ศวพ. (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร) 

และสวนทดลองการยาง จ.ยะลา

สนิท

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ เสด็จฯ จ.นราธิวาส สนิท

๒๕ มกราคม ๒๕๑๐ เสด็จฯ น�้าตกมณฑาธาร จ.นราธิวาส สมบัติ

๓๑ มกราคม ๒๕๑๐ อ.บันนังสตา นิคมสร้างตนเอง หมู่บ้านกือลอง จ.ยะลา ศุภร

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ เสด็จฯ สายบุรี จ.ปัตตานี ศุภร

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ เสด็จฯ สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ศุภร

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ เสด็จฯ สุไหงโกลก จ.นราธิวาส, ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ศุภร
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๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ เสด็จฯ ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ศุภร

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ จ.สุราษฎร์ธานี ศุภร

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ จ.สุราษฎร์ธานี, อ.ไชยา ศุภร

๓๑ มกราคม ๒๕๑๐ เสด็จเยี่ยมอุทกภัย จ.สงขลา คุณแก้วขวัญ

๓๑ มกราคม ๒๕๑๐ เยี่ยมราษฎร อ.บันนังสตา นิคมกือลอง จ.ยะลา คุณแก้วขวัญ

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ เยี่ยมราษฎร อ.สายบุรี จ.ปัตตานี คุณแก้วขวัญ

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ จ.ปัตตานี คุณแก้วขวัญ

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ หนองจิก จ.ปัตตานี คุณแก้วขวัญ

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ จ.ยะลา คุณแก้วขวัญ

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ สุไหงโกลก จ.นราธิวาส คุณแก้วขวัญ

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส คุณแก้วขวัญ

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ เยี่ยมราษฎร จ. นราธิวาส

เสด็จกลับมา จ.สงขลา

คุณแก้วขวัญ

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

จ.สุราษฎร์ธานี

คุณแก้วขวัญ

๑๗ มกราคม ๒๕๑๐ ประธานาธิบดีออสเตรียถึงศาลาเทศบาล สมบัติ, สนิท

๑๘ มกราคม ๒๕๑๐ พระราชทานเลี้ยงที่พระที่นั่งจักรี ศุภร, ปาล, สนิท

๒๑ มกราคม ๒๕๑๐ เสด็จจากพระนครถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ 

เสด็จฯ ถึงท่าอากาศยาน เชียงใหม่ 

๑. เลี้ยงที่พระต�าหนักภูพิงค์ราชนิเวศ เลี้ยงแบบขันโตก 

มีพลุไฟ… ทอดพระเนตร

สมบัติ

๒๒ มกราคม ๒๕๑๐ เสด็จน�าประธานาธิบดีทอดพระเนตรและดูการแสดง 

ของช้างที่วนอุทยานน�้าตกแม่สา หลังจากนั้น ขึ้นไปบน

น�้าตกแม่สาเพื่อเสวยพระกระยาหารกลางวัน และ

ทอดพระเนตรการแสดงของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ที่นั่นด้วย 

โดยการน�าของต�ารวจตระเวนชายแดน

สมบัติ

๒๔ มกราคม ๒๕๑๐ ส่งประธานาธิบดีออสเตรียที่สนามบินเชียงใหม่ สมบัติ

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ ทอดพระเนตรเรือ

นิสิตวิศวะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าฯ ด้วย

คุณแก้วขวัญ

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ สมเด็จฯ เสด็จฯ พระราชทานเข็มกาชาด สมบัติ
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๙ พฤษภาคม ๒๕๑๐ พระราชทานเรือเวคา และทรงเจิมเรือซูเปอร์มด ๔ ด้วย

ที่หน้าต�าหนักหัวหิน

ศุภร

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๑๐ วันพืชมงคลที่วัดพระแก้ว สมบัติ

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๑๐ วันพืชมงคล สนามหลวงและสวนจิตร สมบัติ รอ.ปาล

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๑๐ เช้า แข่งเรือมด ที่ ๑ ๙๐๓ ที่ ๒ ท่านภีศเดช 

ที่ ๓ ดร.อิทธิพล ๙๐๑ ที่ ๑๑

สนิท

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๐ เช้า แข่งเรือ โอเค ที่ ๑ ท่านภีศเดช ที่ ๒ ๙๐๑ 

ที่ ๓ ดร.รชฎ ที่ ๔ ทูลหม่อม ที่ ๕ ๙๐๓

บ่าย แข่งเรือมด ที่ ๑ พท. ม.ร.ว.พรสม ในหลวง 

ทูลกระหม่อมที่ ๓

สนิท

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๐ แข่ง โอเค ที่ ๑ ดร.รชฎ และรับพระราชทานรางวัล สนิท

๑ มีนาคม ๒๕๑๐ เสด็จฯ เปิดการแสดงศิลปกรรม ณ หอสมุดแห่งชาติ

เสด็จฯ งานพระราชพีธีวัดอินทร์ บางขุนพรหม

สมบัติ

๒ มีนาคม ๒๕๑๐ เสด็จทานเลี้ยงอาสาสมัครที่สวนอัมพร สมบัติ

๖ มีนาคม ๒๕๑๐ รับประธานาธิบดีเยอรมันที่ดอนเมือง สมบัติ

๖ มีนาคม ๒๕๑๐ รับประธานาธิบดีเยอรมันที่ดอนเมือง ศุภร

๗ มีนาคม ๒๕๑๐ น�าประธานาธิบดีลึบเก้ชมการแสดงของช้างที่แม่สาและ

พระราชทานธงให้โรงเรียนพ่อหลวง, โรงเรียนแม่หลวง

อุปถัมภ์

คุณแก้วขวัญ

๗ มีนาคม ๒๕๑๐ ชมการแสดงของช้างที่แม่สา สมบัติ

๗ มีนาคม ๒๕๑๐ พระราชทานปริญญาบัตรแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่

สมบัติ

๗ มีนาคม ๒๕๑๐ ชมการแสดงของช้างที่แม่สา สนิท

๗ มีนาคม ๒๕๑๐ พระราชทานปริญญาบัตรคณะแพทย์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่

สนิท

๗ มีนาคม ๒๕๑๐ พระราชทานธงประจ�าโรงเรียนพ่อหลวง, โรงเรียน

แม่หลวงอุปถัมภ์ ที่ภูพิงค์

สนิท

๘ มีนาคม ๒๕๑๐ เสด็จฯ จากเชียงใหม่ถึงดอนเมือง คุณแก้วขวัญ

๘ มีนาคม ๒๕๑๐ ส่งประธานาธิบดีที่สนามบินเชียงใหม่ สนิท

๘ มีนาคม ๒๕๑๐ ส่งประธานาธิบดีที่สนามบินเชียงใหม่ สมบัติ

๘ มีนาคม ๒๕๑๐ ส่งประธานาธิบดีที่สนามบินดอนเมือง ศุภร

๑๑ มีนาคม ๒๕๑๐ พระราชทานเลี้ยงเอดินเบอเรอะ ที่นั่งมูลสถาน สนิท
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๑๓ มีนาคม ๒๕๑๐ พระราชพิธีขึ้นเรือต้น คุณแก้วขวัญ

๑๓ มีนาคม ๒๕๑๐ พระราชพิธีขึ้นเรือต้น ศุภร

๑๔ มีนาคม ๒๕๑๐ เสด็จแข่งเรือที่สัตหีบ สมบัติ

๒๓ มีนาคม ๒๕๑๐ เสด็จฯ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย คุณแก้วขวัญ

๒๔ มีนาคม ๒๕๑๐ พระราชทานพระที่อุดรธานี คุณแก้วขวัญ

๒๓ มีนาคม ๒๕๑๐ เสด็จฯ ถึงสนามบิน อ.เพ็ญ จ.หนองคาย สมบัติ

๒๔ มีนาคม ๒๕๑๐ พระราชทานพระที่อุดรและเยี่ยมราษฎร สมบัติ

๒๕ มีนาคม ๒๕๑๐ งานเปิดภาคเรียน แจกประกาศนียบัตรโรงเรียนจิตรลดา ศุภร

๒๗ มีนาคม ๒๕๑๐ เสด็จฯ หัวหิน สนิท

๒ เมษายน ๒๕๑๐ วันประสูติทูลหม่อมน้อย

วันประสูติทูลหม่อมหญิงใหญ่ ๘ เมษายน ๒๕๑๐

คุณแก้วขวัญ

๖ เมษายน ๒๕๑๐ เสด็จฯ เปิดประชุมสังคมสงเคราะห์ ที่ศาลาสันติธรรม สมบัติ

๘ เมษายน ๒๕๑๐ เสด็จฯ ค่ายมฤคทายวันให้ต�ารวจตระเวนชายแดน คุณแก้วขวัญ

๘ เมษายน ๒๕๑๐ งานออกร้านทูลหม่อมใหญ่ ศุภร

๘ เมษายน ๒๕๑๐ งานออกร้านทูลหม่อมใหญ่ สนิท

๑๖ เมษายน ๒๕๑๐ เสด็จฯ แจกสิ่งของประชาชนที่ห้วยมงคล คุณแก้วขวัญ

๑๘ เมษายน ๒๕๑๐ ทรงเรือไมโครมดที่สระวังไกลกังวล สมบัติ

๑๙ เมษายน ๒๕๑๐ เสด็จฯ ทรงเรือใบแข่ง สมบัติ

๑๙ เมษายน ๒๕๑๐ เสด็จฯ เปิดอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรที่สัตหีบ สมบัติ

๑๙ เมษายน ๒๕๑๐ เสด็จฯ กรมนาวิกโยธิน เสวยพระกระยาหารเย็น สมบัติ

๑๘ เมษายน ๒๕๑๐ เสด็จฯ แข่งเรือสัตหีบ ที่ ๑ ประเภทโอเพ่นคลาส 

ในหลวง ทูลหม่อมหญิงใหญ่ ประเภทสตรี ที่ ๑

สนิท

๑๘ เมษายน ๒๕๑๐ เสด็จเปิดอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯ สนิท

๒๓ เมษายน ๒๕๑๐ ส่งเสด็จฯ ประเทศอิหร่านที่ดอนเมือง ศุภร

๒๓ เมษายน ๒๕๑๐ ส่งเสด็จฯ ประเทศอิหร่านที่ดอนเมือง สมบัติ

๒๘ เมษายน ๒๕๑๐ ทูลกระหม่อมทรงบาตรที่สวนจิตรลดา สมบัติ

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๑๐ เช้า แข่งเรือมด

บ่าย แข่งโอเค

สมบัติ

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๐ เช้า แข่งโอเค

บ่าย แข่งมด

สมบัติ
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๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๐ แข่งโอเค พระราชทานรางวัล, พระราชทานรถให้

โรงเรียนการช่างสตรีเพชรบุรี

สมบัติ

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๑๐ แข่งเรือมดเที่ยวเช้า ที่ ๑ ทูลหม่อม

บ่ายแข่งโอเค ที่ ๑ ท่านภีศเดช ที่ ๒ ในหลวง

คุณแก้วขวัญ

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๐ เช้าแข่งโอเค ที่ ๑ ท่านภีศเดช

บ่ายแข่งมด ที่ ๑ ท่านพีระ

คุณแก้วขวัญ

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๐ แข่งโอเครอบสุดท้าย ที่ ๑ ดร.รชฎ คุณแก้วขวัญ

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๑๐ เสด็จฯ จังหวัดภูเก็ต คุณแก้วขวัญ

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๑๐ เสด็จฯ เวียนเทียนพระธาตุไชยา คุณแก้วขวัญ

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๑๐ เสด็จฯ ภูเก็ต พระธาตุไชยา สมบัติ

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๐ เสด็จฯ พิพิธภัณฑ์ ทรงเททอง สมบัติ

๑ มิถุนายน ๒๕๑๐ เสด็จฯ วัดเวตะวันธรรมาวาส (วัดเชิงหวาย) สมบัติ

๓ มิถุนายน ๒๕๑๐ เสด็จสมาคมอิสลามมิกชน สาธร สมบัติ

๖ มิถุนายน ๒๕๑๐ เสด็จฯ อเมริกา, แคนาดา, ที่ดอนเมือง ศุภร, สนิท, สมบัติ

๔ มิถุนายน ๒๕๑๐ ปฏิญาณพระองค์เป็นผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์และ

ส่งเสด็จฯ ที่ดอนเมือง

สมบัติ

๒๑ มิถุนายน ๒๕๑๐ เสด็จเปิดงานเมาลิดกลางสวนลุม สมบัติ

๒๑ มิถุนายน ๒๕๑๐ นายทหารม้าเข้าเฝ้าถวายยศพันเอกพิเศษ ที่ต�าหนัก สมบัติ

๓๐ มิถุนายน ๒๕๑๐ เสด็จ ม.๑ รอ. ทรงม้า สมบัติ

๑ กรกฎาคม ๒๕๑๐ สมเด็จย่า ผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ เสด็จวันสถาปนา

ลูกเสือ

สมบัติ

๑ กรกฎาคม ๒๕๑๐ ทูลกระหม่อมหญิงใหญ่เสด็จฯ งานเคหะศิลป์ สมบัติ

๔ กรกฎาคม ๒๕๑๐ วันประสูติทูลหม่อมจุฬาภรณ์ทรงบาตร ที่ต�าหนัก

จิตรลดา

ศุภร, สนิท, สมบัติ

๔ กรกฎาคม ๒๕๑๐ กลับจากยุโรป ที่ดอนเมือง ศุภร, สมบัติ

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๑๐ รับเสด็จฯ ทูลหม่อมชายดอนเมือง ศุภร

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๑๐ รับเสด็จฯ ทูลหม่อมชายดอนเมือง สมบัติ

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๑๐ รับเสด็จฯ ทูลหม่อมชายดอนเมือง สนิท

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๑๐ ทูลหม่อมชายเสด็จฯ วัดมกุฏกษัตริยาราม รอ.ปาล

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๑๐ ทูลหม่อมชายเสด็จฯ วัดพระแก้ว รอ.ปาล
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๑๗ กรกฎาคม ๒๕๑๐ ในหลวง ทูลหม่อมชาย เสด็จฯ เยี่ยมชาวไร่หุบกะพง 

ค่ายนเรศวร

ศุภร

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๐ ทูลหม่อมชายเสด็จวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม สมบัติ

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๐ ทูลหม่อมชายเสด็จฯ จ. นครราชสีมา ไทรงาม พิมาย สนิท

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๑๐ ทรงบาตรวันอาสาฬหบูชา ศุภร

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๑๐ แข่งเรือใบพัทยา เช้า ทม.ชาย ที่ ๑๒ ทม.หญิง ที่ ๙

บ่าย ที่ ๑ ในหลวง ทม.ชาย ที่ ๑๕ ทม.หญิง ที่ ๑๐

คุณแก้วขวัญ

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๑๐ แข่งเรือใบพัทยา สมบัติ

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๑๐ แข่งเรือใบ เช้าที่ ๑ ดร.รชฎ ในหลวงที่ ๒๔ ทม.ชาย 

ที่ ๑๒ ทม.หญิงที่ ๔ 

บ่ายที่ ๑ พระองค์เจ้าพีระ ทม.ชายที่ ๒๑ ทม.หญิงที่ ๑๒ 

ในหลวงที่ ๓

สนิท

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๑๐ เช้า ในหลวงออกจากการแข่งขัน เพราะบูมเสีย 

บ่าย ที่ ๑ ในหลวง

สนิท

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๑๐ การแข่งขันรอบสุดท้าย พระราชทานรางวัล สมบัติ

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๑๐ ทูลหม่อมชายเสด็จวัดราชบพิธฯ สมบัติ

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๑๐ เสด็จทอดพระเนตรการชกมวยชิงแชมป์โลกที่หัวหมาก สมบัติ

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑๐ วันคล้ายวันประสูติทูลหม่อมชาย คุณแก้วขวัญ

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑๐ วันคล้ายวันประสูติทูลหม่อมชาย ศุภร

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑๐ วันคล้ายวันประสูติทูลหม่อมชาย รอ.ปาน

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๑๐ เสด็จวางศิลาฤกษ์เขื่อนวชิราลงกรณ์ ท่าม่วง คุณแก้วขวัญ

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๑๐ เสด็จวางศิลาฤกษ์เขื่อนวชิราลงกรณ์ ท่าม่วง ศุภร

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๑๐ เสด็จค่ายเอราวัณ ลพบุรี สมบัติ

๓ สิงหาคม ๒๕๑๐ ประธานาธิบดีมาลาวีเฝ้าฯ ต�าหนัก สมบัติ

๕ สิงหาคม ๒๕๑๐ เสด็จเปิดพระรูป ร.๕ ที่โรงเรียนนายร้อย จปร. (เจ้าฟ้า

ชายด้วย)

ศุภร

๕ สิงหาคม ๒๕๑๐ เสด็จเปิดพระรูป ร.๕ ที่โรงเรียนนายร้อย จปร. (เจ้าฟ้า

ชายด้วย)

สมบัติ

๖ สิงหาคม ๒๕๑๐ เสด็จเปิดสถานีกาชาดบางแค สนิท

๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๐ วันเฉลิมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ต�าหนัก คุณแก้วขวัญ

๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๐ วันเฉลิมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ศุภร
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๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๐ วันเฉลิมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สนิท

๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๐ วันเฉลิมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สวนอัมพร สมบัติ

๑๗ สิงหาคม ๒๕๑๐ เสด็จศูนย์รักษาความปลอดภัย บางเขน สมบัติ

๑๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ เสด็จวัดบวรฯ สมบัติ

๒๒ สิงหาคม ๒๕๑๐ เสด็จฯ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม สมบัติ

๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๐ เสด็จฯ บางปะอินเป็นการส่วนพระองค์ สมบัติ

๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๐ เสด็จกองทัพอากาศ สนิท

๒ กันยายน ๒๕๑๐ เสด็จเยี่ยมราษฎร อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ สมบัติ

๓ กันยายน ๒๕๑๐ พิธีปักเขตขยายต�าหนัก เสด็จกลับจากหัวหิน สมบัติ

๕ กันยายน ๒๕๑๐ เจ้าฟ้าชายเสด็จวัดวชิรธรรมสาธิต สมบัติ

๖ กันยายน ๒๕๑๐ เสด็จฯ กรมอู่ทหารเรือ สมบัติ

๒ กันยายน ๒๕๑๐ เสด็จเยี่ยมราษฎร อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ สมบัติ

๓ กันยายน ๒๕๑๐ พิธีปักเขตขยายต�าหนัก เสด็จกลับจากหัวหิน สมบัติ

๕ กันยายน ๒๕๑๐ เจ้าฟ้าชายเสด็จวัดวชิรธรรมสาธิต สมบัติ

๖ กันยายน ๒๕๑๐ เสด็จฯ กรมอู่ทหารเรือ สมบัติ

๘ กันยายน ๒๕๑๐ ในหลวง ทูลหม่อมชาย เสด็จฯ เปิด ส.ป.อ.* ศุภร

๘ กันยายน ๒๕๑๐ ในหลวง ทูลหม่อมชาย เสด็จฯ เปิด ส.ป.อ. สมบัติ

๙ กันยายน ๒๕๑๐ เจ้าฟ้าชายเสด็จวัดวชิราลงกรณ์ ปากช่อง คุณแก้วขวัญ

๙ กันยายน ๒๕๑๐ เจ้าฟ้าชายเสด็จวัดวชิราลงกรณ์ ปากช่อง สนิท

๑๒ กันยายน ๒๕๑๐ เจ้าฟ้าชายประทานเข็มลูกเสือแก่นักเรียนจิตรลดา สมบัติ

๑๔ กันยายน ๒๕๑๐ เจ้าฟ้าชายเปิดตึกวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจิตรลดา สมบัติ

๑๗ กันยายน ๒๕๑๐ ส่งเสด็จเจ้าฟ้าชายที่ดอนเมือง สมบัติ

๒๐ กันยายน ๒๕๑๐ เสด็จฯ ทรงดนตรี จุฬาฯ ศุภร

๒๐ กันยายน ๒๕๑๐ เสด็จฯ ทรงดนตรีจุฬาฯ สมบัติ

๓๐ กันยายน ๒๕๑๐ เสด็จฯ กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ คุณแก้วขวัญ

๑๘ ตุลาคม ๒๕๑๐ นายแพทย์บุญ สุวรรณศร เฝ้าฯ คุณแก้วขวัญ

๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๐ ทรงเรือใบที่โรงเรียนนายเรือ ศุภร

๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๐ พิธีรับพระพุทธรูปที่ จ.ล�าพูน สมบัติ

๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๐ พิธีรับพระพุทธรูป จ.ล�าพูน สมบัติ

๒๓ ตุลาคม ๒๕๑๐ พระบรมรูปทรงม้า ร. ๕ ศุภร

*องค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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๒๔ ตุลาคม ๒๕๑๐ กฐินวัดมงกุฎ (ขบวนรถ) ศุภร

๒๖ ตุลาคม ๒๕๑๐ กฐินวัดบวร ศุภร

๒๖ ตุลาคม ๒๕๑๐ กฐินวัดโพธิ์ (ขบวนรถ) สนิท

๒๖ ตุลาคม ๒๕๑๐ กฐินวัดโพธิ์ สมบัติ

๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๐ กฐินวัดอรุณ (ท่าราชนาวิก) สนิท

๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๐ กฐินวัดอรุณ (ท่าราชนาวิก) สมบัติ

๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๐ กฐินวัดอรุณ (ท่าราชนาวิก) ศุภร

๒๘ ตุลาคม ๒๕๑๐ แข่งเรือใบรอบคัดเลือกทีมชาติ คุณแก้วขวัญ

๒๘ ตุลาคม ๒๕๑๐ แข่งเรือใบรอบคัดเลือกทีมชาติ สนิท

๒๙ ตุลาคม ๒๕๑๐ แข่งเรือใบรอบคัดเลือกทีมชาติ สนิท

๒๘ ตุลาคม ๒๕๑๐ แข่งเรือใบรอบคัดเลือกทีมชาติ สมบัติ

๒๘ ตุลาคม ๒๕๑๐ แข่งเรือใบและสมเด็จฯ เสด็จเกาะสาก ศุภร

๓๑ ตุลาคม ๒๕๑๐ เสด็จฯ วัดบวร สมบัติ

๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ สมเด็จฯ เสด็จฯ เปิดงานแม่บ้านการเรือนที่สวนสุนันทา สมบัติ

๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ กฐินวัดโชติทายการาม ราชบุรี คุณแก้วขวัญ

๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ กฐินวัดโชติทายการาม สมบัติ

๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ กฐินวัดวชิราลงกรณ์

พระราชทานเลี้ยงนางเคนเนดี้

งานวันราชวัลลภ

ทูลกระหม่อมซ้อมเรือใบที่พัทยา

แก้วขวัญ, สมบัติ, 

พชร, ศุภร

๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๑๐ ทรงเรือใบที่พัทยา

ทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชมรมเรือใบ ทรงฉลองพระองค์นักกีฬาทีมชาติที่สวน

จิตรลดา

พชร, สนิท, สมบัติ

๑ ธันวาคม ๒๕๑๐ ทอดพระเนตรการตีอวนที่เรือนต้น สนิท, สมบัติ, ศุภร

๒ ธันวาคม ๒๕๑๐ ทรงวางศิลาฤกษ์ ชลบุรี (ร.ร. สอนพุทธศาสนา) สมบัติ

๔ ธันวาคม ๒๕๑๐ พิธีสวนสนามของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 

ลานพระรูป

สนิท, สมบัติ

๕ ธันวาคม ๒๕๑๐ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา แก้วขวัญ, ศุภร, 

สมบัติ

๕ ธันวาคม ๒๕๑๐ เฉลิมพระชนมพรรษา ศาลาผกาภิรมย์ สมบัติ, สนิท
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๘ ธันวาคม ๒๕๑๐ นักกีฬาแหลมทองเข้าเฝ้าฯ ที่จิตรลดา ทรงจุดคบเพลิง

พระราชทานเลี้ยงที่สวนศิวาลัย

แก้วขวัญ, ศุภร, 

สมบัติ, สนิท

๙ ธันวาคม ๒๕๑๐ เจ้าฟ้าสิรินธร เสด็จเปิด ร.ร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่วัด

มกุฏฯ 

สมเด็จฯ เสด็จฯ เยี่ยมทหารบาดเจ็บจากเวียตนาม 

รพ.พระมงกุฎฯ 

ทรงเปิดกีฬาแหลมทอง สนามกีฬาแห่งชาติ

สมบัติ, สนิท

๙ ธันวาคม ๒๕๑๐ เสด็จเปิดกีฬาแหลมทอง แก้วขวัญ, สนิท, 

สมบัติ

๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๐ แข่งเรือใบวันสุดท้าย สมบัติ

๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๐ เสด็จปิดกีฬาแหลมทอง แก้วขวัญ, ศุภร, 

สมบัติ, สนิท

๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๐ แข่งเรือใบกีฬาแหลมทอง รอบ ๑, ๒ สมบัติ

๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๐ แข่งเรือใบกีฬาแหลมทอง รอบ ๓, ๔ สมบัติ

๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๐ แข่งเรือใบกีฬาแหลมทอง รอบ ๕, ๖ สมบัติ

๑๙ ธันวาคม ๒๕๑๐ ทรงยกฉัตรวัดวิเวกวายุพัด บางปะอิน แก้วขวัญ, สมบัติ

๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๐ ทรงเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น แก้วขวัญ

๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๐ ทรงเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บจาก

เวียตนาม โรงพยาบาลพระมงกุฏฯ

ศุภร, สมบัติ

๒๗ ธันวาคม ๒๕๑๐ ทรงเปิดงานกาชาดที่สวนอัมพร สมบัติ

๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๐ ทรงวางพวงมาลาพระเจ้ากรุงธน (พระเจ้าตากสิน)

ทรงบาตรที่จักรี

สมบัติ

๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๐ พระราชทานเลี้ยงทหารบาดเจ็บจากเวียตนาม 

โรงพยาบาลพระมงกุฏฯ

สมบัติ, ศุภร

๒๖ เมษายน ๒๕๑๐ เสด็จอิหร่าน ม้วน ๑ (เศษ)      -

๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๐ เสด็จอิหร่าน ม้วน ๒ (เศษ)      -

( - ) เสด็จฯ อเมริกา อิหร่าน ม้วน ๒ (เศษ)      -

( - ) เสด็จฯ อเมริกา อิหร่าน อังกฤษ (เศษ)      -

( - ) เสด็จอเมริกา ม้วน ๑ (เศษ)      -

๑ มกราคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ พระราชทานเลี้ยงเด็กก�าพร้า สวนจิตรลดา แก้วขวัญ, ปาล

๒ มกราคม ๒๕๑๑ รับเสด็จฯ ๙๐๒, ๙๐๕, ๙๐๖ ที่ดอนเมือง สมบัติ

๔ มกราคม ๒๕๑๑ พระราชทานของให้ชาวเขาเผ่าแม้วที่ดอยปุย ศุภร
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๕ มกราคม ๒๕๑๑ พระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศุภร

๙ มกราคม ๒๕๑๑ พระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร ที่จังหวัดเชียงใหม่ ศุภร

๑๐ มกราคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ น�้าตกมณฑาธาร ๒ ศุภร

๑๑ มกราคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ โดยพระบาทจากต�าหนักถึงบ้านแม่ฮะ อ.หางดง 

จ.เชียงใหม่

สมบัติ

๗ มกราคม ๒๕๑๑ พระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร ที่จังหวัดเชียงราย สมบัติ

๙ มกราคม ๒๕๑๑ พระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร ที่จังหวัดล�าพูน สมบัติ

๑๒ มกราคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ ถึงดอนเมือง สมบัติ

๑๕ มกราคม ๒๕๑๑ ประธานาธิบดีมากอสเยือนไทย, ผ่านฟ้า, 

ทรงพระราชทานเลี้ยงที่จักรี

ศุภร, สมบัติ, 

สนิท, แก้วขวัญ

๑๖ มกราคม ๒๕๑๑ สมเด็จฯ ทรงน�าภริยาประธานาธิบดีมากอสเยี่ยมชม

สถานเสาวภา

ประธานาธิบดีมากอสรับปริญญาที่ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

เสด็จฯ วันครบรอบ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระสังฆราช

ทรงเททองที่กรมศิลป์ฯ

ศุภร, สมบัติ

๑๗ มกราคม ๒๕๑๑ ประธานาธิบดีมากอสถวายพระกระยาหารค�่าที่ศาลา

สหทัยสมาคม

ประธานาธิบดีมากอสเข้าเฝ้าที่สวนจิตรลดา

ประธานาธิบดีมากอสเยือนเชียงใหม่พระราชทานเลี้ยง

ขันโตกที่เชียงใหม่

สมบัติ, ศุภร

๑๙ มกราคม ๒๕๑๑ ส่งประธานาธิบดีมากอสกลับกรุงเทพฯ 

ประธานาธิบดีมากอสกลับประเทศฟิลิปปินส์ที่ดอนเมือง

ศุภร, แก้วขวัญ

๑๙ มกราคม ๒๕๑๑ ส่งมาร์กอสที่เชียงใหม่ แก้วขวัญ

๒๒ มกราคม ๒๕๑๑ รับเสด็จฯ พระเจ้าชาห์ที่ดอนเมือง 

ผ่านฟ้า และพระราชทานเลี้ยงที่เรือนต้น

แก้วขวัญ, ศุภร, 

สมบัติ, สนิท

๒๓ มกราคม ๒๕๑๑ พระราชทานปริญญาบัตรพระเจ้าชาห์ที่จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ศุภร, สมบัติ, สนิท

๒๓ มกราคม ๒๕๑๑ ถวายพระกระยาหารค�่าพระเจ้าชาห์ที่พระราชวังจักรี ศุภร, สมบัติ, สนิท

๒๔ มกราคม ๒๕๑๑ สมเด็จฯ ทรงน�าพระราชินีฟาร่าห์เยี่ยมชมสภากาชาดไทย

พระเจ้าชาห์เสด็จฯ โรงเรียนนายร้อย จปร.

ถวายพระกระยาหารค�่าที่บนเรือ กร.๑๐๕

สมบัติ, ศุภร
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๒๔ มกราคม ๒๕๑๑ พระเจ้าชาห์ถวายพระกระยาหารค�่าที่ศาลาสหทัยสมาคม

เสด็จประทับเรือล่องล�าน�้าเจ้าพระยา 

เสวยพระกระยาหารกลางวันร่วมกับพระเจ้าชาห์

สนิท, ศุภร, แก้ว

ขวัญ

๒๙ มกราคม ๒๕๑๑ ส่งเสด็จฯ พระเจ้าชาห์ที่พัทยาและดอนเมือง สมบัติ

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑ ทรงเปิดแพทยสมาคม ถ.เพชรบุรี สนิท

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑ เสด็จฯ วัดอนัมนิกายาราม บางโพ สมบัติ

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑ สมเด็จฯ พระราชทานเหรียญกาชาด ที่สวนอัมพร สมบัติ, สนิท

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑ ทรงเยี่ยมผู้ประสพอัคคีภัย จ.เชียงใหม่ แก้วขวัญ

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑ เสด็จฯ โรงเรียน ภปร. สามพราน จ.นครปฐม สนิท

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑ เสด็จฯ วัดอรุณราชวราราม สมบัติ, สนิท

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑ สมเด็จฯ พระราชทานเข็มแก่ผู้บริจาคโลหิต

สภากาชาดไทย

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ เสด็จงาน ๒๐๐ ปี ร.๒  

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง

ศุภร, สมบัติ

๒๕ มกราคม ๒๕๑๑ รับเสด็จที่เชียงใหม่

เสด็จฯ เปิดอนุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช 

อ.หนองบัวล�าพู จ.อุดรธานี

แก้วขวัญ

๒๖ มกราคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ ทอดพระเนตรช้างท�างานที่แม่สา แก้วขวัญ

๒๗ มกราคม ๒๕๑๑ รับเสด็จฯ พระเจ้าชาห์ที่พัทยา แข่งเรือใบ

ทรงแข่งเรือใบไปเกาะสาก

ศุภร, สนิท

๒๘ มกราคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ สถานีทหารเรือสัตหีบ เกาะตอหม้อ

แข่งเรือใบไปเกาะสาก พระราชทานรางวัลที่ชายหาด

เสด็จฯ เกาะตอหม้อ พระราชทานเลี้ยง 

แข่งเรือใบ พระราชทานรางวัล

สนิท

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑ เสด็จฯ เยี่ยม ตชด.ที่บาดเจ็บจากการปะทะกับ

ผู้ก่อการร้ายที่โรงพยาบาลน่าน จ.น่าน

แก้วขวัญ

๒๙ มกราคม ๒๕๑๑ พระราชทานเลี้ยงที่ผาหม่อน สมบัติ

๒๖ มกราคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ แม่สา พร้อมพระเจ้าชาห์

ขันโตกที่พระต�าหนักภูพิงค์ฯ

สมบัติ

๒๗ มกราคม ๒๕๑๑ ส่งเสด็จฯ สนามบินเชียงใหม่ สมบัติ

๙ มีนาคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ ถวายช้างเผือก ที่จ.ยะลา แก้วขวัญ

๘ มีนาคม ๒๕๑๑ จารึกนามพระเศวต ที่วัดพุทธภูมิ จ.ยะลา ศุภร
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๑๐ มีนาคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ หลักเมือง ถวายช้างส�าคัญ จ.ยะลา ศุภร

๑๑ มีนาคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ เปิดศูนย์อนามัยแม่และเด็ก จ.ยะลา ศุภร

๑๑ มีนาคม ๒๕๑๑ เสด็จเปิดศูนย์อนามัยแม่และเด็ก จ.ยะลา แก้วขวัญ

๙ มีนาคม ๒๕๑๑ พระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร

พิธีรับช้างส�าคัญ จ.ยะลา

สมบัติ

๑๑ มีนาคม ๒๕๑๑ เสด็จเปิดศูนย์อนามัยแม่และเด็ก จ.ยะลา สมบัติ

๑๓ มีนาคม ๒๕๑๑ ทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมบัติ

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑ เสด็จงานเลี้ยงนักกีฬาทีมชาติที่ท�าเนียบรัฐบาล สมบัติ

๑ มีนาคม ๒๕๑๑ สมเด็จฯ เสด็จฯ งานผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ที่ไคเช็คชนม์ สมบัติ

๔ มีนาคม ๒๕๑๑ พระราชทานโคนมแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย สมบัติ, ปาล, สนิท

๖ มีนาคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ กรมศิลปากร สมบัติ

๗ มีนาคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ ทอดพระเนตรการฝึก “รามสูร” ของ สปอ. 

ที่โคราช

แก้วขวัญ, สนิท

๒๙ มีนาคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ อุบลราชธานี แก้วขวัญ

๓๑ มีนาคม ๒๕๑๑ รับพระเศวตสุรคชาธาร จาก จ.ยะลา ที่หัวหิน 

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ศุภร

๑ เมษายน ๒๕๑๑ วันออมสินที่หัวหิน ศุภร

๒ เมษายน ๒๕๑๑ วันคล้ายวันประสูติเจ้าฟ้าสิรินธร แก้วขวัญ

๕ เมษายน ๒๕๑๑ วันคล้ายวันประสูติเจ้าฟ้าอุบลรัตน์

เสด็จฯ เปิดอนุสาวรีย์กรมพระยาด�ารงฯ ที่กระทรวง

มหาดไทย

แก้วขวัญ

๖ เมษายน ๒๕๑๑ เสด็จฯ ออกรับเยาวชนที่ศาลาผกาภิรมย์ สมบัติ

๙ เมษายน ๒๕๑๑ ทอดพระเนตรการฝึกของ พล.อส. ที่ปราณบุรี สมบัติ

๑๔ เมษายน ๒๕๑๑ สมเด็จฯ เสด็จฯ หาดทราย บ้านปราณคีรี อ.ปราณบุรี 

ทรงสอนหนังสือเด็ก

สมบัติ

๑๙ เมษายน ๒๕๑๑ แข่งเรือมด ที่ ๑ นต.สันติภาพ ที่ ๒ ทูลหม่อม สมบัติ

๑๙ เมษายน ๒๕๑๑ แข่งเรือใบที่หัวหิน แก้วขวัญ, สนิท, 

สมบัติ

๒๐ เมษายน ๒๕๑๑ แข่งเรือใบที่หัวหิน แก้วขวัญ, สนิท, 

สมบัติ
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๒๕ เมษายน ๒๕๑๑ เสด็จฯ กองบินน้อยที่ ๕ จ.ประจวบคีรีขันธ์

เสด็จฯ เปิดโรงเรียนบ้านสองพี่น้อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

สมบัติ

๒๖ เมษายน ๒๕๑๑ “สายปัญญาสมาคม” สมบัติ

๒๖ เมษายน ๒๕๑๑ เสด็จฯ เปิดโรงเรียนสองพี่น้อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี สมบัติ, สนิท

๒๗ เมษายน ๒๕๑๑ เสด็จฯ ค่ายมฤคทายวัน หัวหิน สมบัติ, สนิท

๒๘ เมษายน ๒๕๑๑ วันคล้ายวันราชาภิเษก แก้วขวัญ

๑ พฤษภาคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ ไปทรงรับพระเจ้าเอธิโอเปียที่ดอนเมือง ผ่านฟ้า 

บรมพิมาน 

พระราชทานเลี้ยงที่พระที่นั่งจักรีฯ

สมบัติ

๒ พฤษภาคม ๒๕๑๑ ทรงน�าพระเจ้าเอธิโอเปียเสด็จฯ ธรรมศาสตร์

เสด็จฯ โรงเรียนนายร้อย จปร.

สมบัติ

๓ พฤษภาคม ๒๕๑๑ พระเจ้าเอธิโอเปียถวายพระกระยาหารค�่า ที่ศาลาสหทัย

สมาคม

สมบัติ

๔ พฤษภาคม ๒๕๑๑ ส่งเสด็จฯ ที่ดอนเมือง สมบัติ

๙ พฤษภาคม ๒๕๑๑ ทรงปล่อยเรือ ต.๑๙ ลงน�้า

เสด็จฯ วัดพระแก้ว วันพืชมงคล

สมบัติ

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๑๑ แรกนาขวัญที่ท้องสนามหลวง

หว่านข้าวที่นาสวนจิตรลดา

สนิท

๖ พฤษภาคม ๒๕๑๑ ทูลหม่อมหญิงทรงรับสายสะพายที่หัวหิน สนิท

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๑๑ เวียนเทียนวัดพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร ศุภร

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๑๑ หมู่บ้านไทย-อิสราเอล ไร่ชะอ�า ทรงสอนหนังสือเด็ก 

(สมเด็จฯ )

สมบัติ

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๑ สมเด็จฯ เสด็จฯ หาดทรายใหญ่  หัวหิน

คณะกรรมการบริษัทเสริมสุข จ�ากัด เข้าเฝ้า

สมบัติ

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๑๑ อุปสมบทนาคหลวง วัดเขาเต่า สมบัติ

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๑ สมเด็จฯ เสด็จฯ ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ สมบัติ

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๑๑ ทรงประกอบพิธีสังเวยพระภูมิ วังไกลกังวล สมบัติ

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ ไร่ พระราชทานของเด็ก สมบัติ

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๑๑ เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ฯ ทรงแข่งเรือใบ ชิงแชมป์เอเชียที่

พัทยา

สนิท

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ ห้วยมงคล โรงเรียนหนองขอม แก้วขวัญ
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๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๑ ในหลวง ทูลหม่อมหญิงใหญ่เสด็จฯ ปราณบุรี ยิงจรวด สมบัติ

๘ มิถุนายน ๒๕๑๑ เสด็จฯ งานเมาลิดที่สวนลุมพินี สนิท

๑๒ มิถุนายน ๒๕๑๑ ทรงยกช่อฟ้าวัดสุวรรณดาราราม จ.อยุธยา ศุภร

๑๗ มิถุนายน ๒๕๑๑ ทรงเจิมรอยพระบาทที่จะน�าไปไว้ที่ จ.นครสวรรค์ สนิท, ศุภร, สมบัติ

๑๘ มิถุนายน ๒๕๑๑ เสด็จฯ เปิดโรงเรียนราชวินิต สมบัติ

๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๑ พระราชทานรัฐธรรมนูญที่อัมพรสถาน แก้วขวัญ, ปาล, 

ศุภร, สมบัติ

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๑๑ เสด็จเยี่ยมราษฎรที่บ้านป่าละงู จ.ประจวบคีรีขันธ์ แก้วขวัญ

๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๑ พระราชทานรัฐธรรมนูญ สนิท

๒๒ มิถุนายน ๒๕๑๑ ทูลหม่อมสิรินธรเสด็จฯ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

พิธีเปิดกองรักษาดินแดน โรงเรียนจิตรลดา

ศุภร, สนิท

๒๓ มิถุนายน ๒๕๑๑ เสด็จฯ เปิดโรงพยาบาลชลบุรี

ทรงยกช่อฟ้าวัดบางพระวรวิหาร

สมบัติ

๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๑ สมเด็จฯ เสด็จพระราชทานอนุปริญญาพยาบาล ศิริราช

พิธีตรึงหมุดธงไชยเฉลิมพล ศาลาสหทัยสมาคม

ศุภร, สมบัติ

๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๑ สมเด็จฯ เปิดงานเคหะศิลป์ สวนลุมพินี สนิท

๑ กรกฎาคม ๒๕๑๑ งานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ สนิท

๔ กรกฎาคม ๒๕๑๑ วันคล้ายวันประสูติทูลหม่อมจุฬาภรณ์ สมบัติ, สนิท, ศุภร

๔ กรกฎาคม ๒๕๑๑ วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ศุภร

๙ กรกฎาคม ๒๕๑๑ วันอาสาฬหบูชา ศุภร

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

สนิท

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ เปิดสมาคมต่อต้านโรคมะเร็ง ที่ ซ.ร่วมพัฒนา 

ธนบุรี

สมบัติ

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๑๑ รับเสด็จทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าชายที่ดอนเมือง ศุภร

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๑๑ รับเสด็จทูลกระหม่อมฟ้าชายที่ดอนเมือง สมบัติ

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๑๑ ในหลวง ทูลกระหม่อมฟ้าชายเสด็จฯ เยี่ยมทหารที่

บาดเจ็บที่รพ.พระมงกุฎ

สมบัติ

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๑๑ ในหลวง ทูลกระหม่อมฟ้าชายเสด็จฯ เยี่ยมทหารที่

บาดเจ็บที่รพ.พระมงกุฎ

ศุภร

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ เปิดประชุมวุฒิสภาที่พระที่นั่งอนันต์ฯ คุณแก้วขวัญ
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๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ เปิดประชุมวุฒิสภาที่พระที่นั่งอนันต์ฯ ศุภร

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ เปิดประชุมวุฒิสภาที่พระที่นั่งอนันต์ฯ สนิท

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ เปิดประชุมวุฒิสภาที่พระที่นั่งอนันต์ฯ สมบัติ

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๑๑ รับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมฟ้าชายที่ดอนเมือง

พระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยทูลกระหม่อมฟ้าชายเสด็จฯ 

เยี่ยมทหารบาดเจ็บจากเวียดนาม

สนิท

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๑๑ จ.น่าน สนิท

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พระราชทาน

ปริญญาบัตร

สนิท

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ ถวายอาหารเพลสมเด็จพระสังฆราชที่วัดมงกุฎ สนิท

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ พระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร จ.ภูเก็ต สนิท

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๑๑ เสด็จเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนิท

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

ศุภร

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๑๑ ทูลกระหม่อมฟ้าชายเสด็จถวายอาหารเพลสมเด็จ

พระสังฆราช

คุณแก้วขวัญ

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ พระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร จ.ภูเก็ต คุณแก้วขวัญ

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ พระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร จ.ภูเก็ต สมบัติ

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร อ.พระแสง สุราษฎร์ธานี สมบัติ

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๑ สมเด็จฯ ทูลหม่อมชายพระราชทานเพลิงศพนายสุรเทิน 

บุนนาค

สนิท

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๑๑ ในหลวง ทูลหม่อมชายพระราชทานพระพุทธนวราช

บพิตร จ.อุบลราชธานี

สมบัติ

๒ สิงหาคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ ทรงเททองกรมการรักษาดินแดน สมบัติ, สนิท

๓ สิงหาคม ๒๕๑๑ ทูลหม่อมชายเสด็จเขื่อนภูมิพล จ.ตาก สมบัติ, สนิท

๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๑ สมเด็จฯ ทูลหม่อมชายทรงรับแขกมาเฝ้าฯ ถวายพระพร

ที่สวนอัมพร

สนิท

๑๔ สิงหาคม ๒๕๑๑ ทูลหม่อมชายเสด็จบริษัท ไฟร์สโตน สนิท, สมบัติ

๑๕ สิงหาคม ๒๕๑๑ ทูลหม่อมชายเสด็จกรมช่างทหารอากาศ บางซื่อ สนิท, สมบัติ

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๑๑ เสด็จเยี่ยมราษฎร อ.พระแสง และพระราชทานพระให้ 

จ.สุราษฎร์ธานี

สมบัติ
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๒๔ กรกฎาคม ๒๕๑๑ เจ้าฟ้าหญิงสิรินธรเสด็จโรงโคนมสวนจิตร ศุภร

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑๑ วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ 

เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์

ศุภร

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๑๑ พระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรให้ จ.อุบลราชธานี คุณแก้วขวัญ

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๑๑ พระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร จ.อุบลราชธานี สนิท

๒ สิงหาคม ๒๕๑๑ ในหลวง ทูลกระหม่อมชาย ทรงเททองกรมการรักษา

ดินแดน

สมบัติ, สนิท

๓ สิงหาคม ๒๕๑๑ ทูลกระหม่อมชายเสด็จเขื่อนภูมิพล จ.ตาก สมบัติ, สนิท

๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๑ ถ่ายไฟวันเฉลิมสมเด็จฯ สมบัติ

๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๑ วันเฉลิมสมเด็จพระบรมราชินีนาถ แก้วขวัญ

๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๑ วันเฉลิมฯ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ที่สวนอัมพร

ทูลกระหม่อมชายพระราชทานสิ่งของให้ทหารประตู

เครื่องขาว

สมเด็จทูลกระหม่อมชายออกรับคณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ 

สวนอัมพร

สมบัติ

๑๔ สิงหาคม ๒๕๑๑ ทูลกระหม่อมชายเสด็จบริษัท ไฟร์สโตน สนิท, สมบัติ

๑๕ สิงหาคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ กรมช่างอากาศบ�ารุง

ในหลวง ทูลกระหม่อมชายเปิดนิทรรศการท้องฟ้าจ�าลอง

สมบัติ

๑๘ สิงหาคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ หัวหิน พระราชทานรางวัลแก่นักเรียนโรงเรียน 

ภปร.ราชวิทยาลัย สามพราน

สมบัติ

๑๘ สิงหาคม ๒๕๑๑ ในหลวง ทูลกระหม่อมชายเสด็จเปิดท้องฟ้าจ�าลอง สมบัติ, สนิท

๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๑ ในหลวง ทูลกระหม่อมชายเสด็จเปิดโรงพยาบาลเพชรบุรี สมบัติ

๒๘ สิงหาคม ๒๕๑๑ ทูลหม่อมชายเสด็จโรงเรียนเตรียมทหาร สนิท

๒๙ สิงหาคม ๒๕๑๑ ทูลหม่อมชายทรงเปิดโรงกลั่นน�้ามันร�าอุตสาหกรรม

วิวัฒน์ จ.นนทบุรี

สนิท

๓๐ สิงหาคม ๒๕๑๑ ทูลหม่อมชายทรงวางศิลาฤกษ์วัดทุ่งสาธิต สนิท

๕ กันยายน ๒๕๑๑ ในหลวง ทูลหม่อมชายทอดพระเนตรส�านักงานปรมาณู

เพื่อสันติ บางเขน

     -

๖ กันยายน ๒๕๑๑ ทูลหม่อมชายเสด็จกองก�ากับการต�ารวจดับเพลิง      -

๑๘ สิงหาคม ๒๕๑๑ พระราชทานถ้วย ภปร.ราชวิทยาลัย สมบัติ

๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ เปิดโรงพยาบาลเพชรบุรี 

เปิดหอประชุมโรงเรียนตรีเพชรบุรี

สมบัติ
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๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ กองบินน้อยที่ ๕ จ.ประจวบคีรีขันธ์ สมบัติ

๓๐ สิงหาคม ๒๕๑๑ ทูลกระหม่อมชายเสด็จวัดวชิรธรรมสาธิต สนิท, สมบัติ

๓ กันยายน ๒๕๑๑ ทูลหม่อมหญิงทรงบาตรที่พระที่นั่งบรมพิมาน ส่งเสด็จที่

ดอนเมือง

    -

๒๖ สิงหาคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ ลงเรือ ต.๙๑ สมบัติ

๘ กันยายน ๒๕๑๑ พระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร จ.ลพบุรี ศุภร

๓๑ สิงหาคม ๒๕๑๑ ทูลหม่อมหญิงทรงร้องเพลง ปาล, สมบัติ, สนิท

๓ กันยายน ๒๕๑๑ ทูลหม่อมหญิงทรงบาตรที่บรมพิมาน ศุภร, สมบัติ

๕ กันยายน ๒๕๑๑ ในหลวง ทูลหม่อมชายเสด็จฯ ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

บางเขน

สนิท

๖ กันยายน ๒๕๑๑ ทูลหม่อมชายเสด็จกองต�ารวจดับเพลิง พญาไท สนิท, สมบัติ

๘ กันยายน ๒๕๑๑ เสด็จฯ พระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร จ.ลพบุรี ศุภร, แก้วขวัญ, 

สมบัติ, สนิท

๑๒ กันยายน ๒๕๑๑ พระราชทานกระบี่โรงเรียนนายร้อย จปร. สมบัติ

๑๔ กันยายน ๒๕๑๑ ทรงเปิดสโมสร พัทยา แข่งเรือใบ

ทูลกระหม่อมชายเสด็จเรือใบไปเกาะสาก

สนิท, สมบัติ

๑๕ กันยายน ๒๕๑๑ แข่งเรือใบสโมสรราชวรุณ ประเภทโอเพ่นคลาส

สมเด็จฯ เสด็จฯ สโมสรราชวรุณ

สมบัติ

๑๖ กันยายน ๒๕๑๑ ส่งเสด็จฯ ทูลหม่อมฟ้าชายที่ดอนเมือง สนิท, สมบัติ

๒๐ กันยายน ๒๕๑๑ ทรงดนตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนิท, สมบัติ

๒๘ กันยายน ๒๕๑๑ ทรงเรือใบที่พัทยา ศุภร

๓ ตุลาคม ๒๕๑๑ พระเศวตสุรคชาธารยืนโรงหลวงสวนจิตรลดา สมบัติ, สนิท

๔ ตุลาคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี พระราชทาน

รถแทรกเตอร์

แก้วขวัญ

๕ ตุลาคม ๒๕๑๑ คณะนายทหารจงอางศึกเข้าเฝ้าฯ ศาลาผกาภิรมย์ ศุภร, สนิท, สมบัติ

๑๘ ตุลาคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ วัดไผ่ล้อม จ.ตราด ถวายผ้าพระกฐินต้น

เสด็จฯ เกาะมันใน จ.ระยอง

สนิท

๑๙ ตุลาคม ๒๕๑๑ สโมสรเรือใบพัทยา ทรงเรือใบไปเกาะสาก สนิท

๒๐ ตุลาคม ๒๕๑๑ ทรงเรือใบได้ที่ ๑ สนิท

๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ งานวันต่อต้านวัณโรค สวนอัมพร ศุภร

๒๓ ตุลาคม ๒๕๑๑ เจ้าฟ้าสิรินธรทรงวางพวงมาลาพระบรมรูป ร.๕ สนิท
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๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๑๑ งานวันราชวัลลภ ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ สมบัติ

๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๑๑ ทรงเปิดอนุสาวรีย์ ร.๕ จ.ชลบุรี แก้วขวัญ

๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๑๑ ทรงแข่งเรือใบโอเค ชนะที่ ๑ แก้วขวัญ

๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๑๑ ทรงแข่งเรือใบโอเพ่นคลาส แก้วขวัญ

๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๑๑ เสด็จเปิดอนุสาวรีย์ ร.๕ จ.ชลบุรี สมบัติ

๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๑๑ แข่งเรือใบรอบแรก ที่ ๑-๒๗ สมบัติ

๓ ธันวาคม ๒๕๑๑ พิธีสวนสนามของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ สนิท, สมบัติ

๔ ธันวาคม ๒๕๑๑ คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ 

พระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร ให้วัดบวรนิเวศวิหาร

สมบัติ, สนิท

๕ ธันวาคม ๒๕๑๑ ถวายพระพร พระที่นั่งอมรินทรฯ ศุภร

๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๑๑ พระราชทานรางวัลผู้ชนะการแข่งขันเรือใบ สมบัติ

๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๑๑ พระราชทานเพลิงศพ พล.อ.ส. วัดพระศรีมหาธาตุ 

บางเขน

สมบัติ

๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๑๑ เสด็จฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการส่วนพระองค์

ทรงเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และพระราชทาน

รางวัล เจ้าฟ้าสิรินธร ณ สนามศุภชลาศัย (สอบไล่ได้ที่ ๑ 

ของประเทศ)

ศุภร, สมบัติ

๑ ธันวาคม ๒๕๑๑ เสด็จพระที่นั่งอมรินทรฯ, ไตเติ้ล ภปร.       -

๕ ธันวาคม ๒๕๑๑ คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ ศาลาผกาภิรมย์ สนิท, สมบัติ, 

ศุภร, แก้วขวัญ

๖ ธันวาคม ๒๕๑๑ คณะบุคคลเข้าเฝ้าที่พระที่นั่งจักรีฯ ศุภร

๘ ธันวาคม ๒๕๑๑ งานอุทยานสโมสร สนิท, สมบัติ

๑๐ ธันวาคม ๒๕๑๑ พระราชทานรัฐธรรมนูญ พระที่นั่งอนันตสมาคม

เปิดตึก “ด�ารงนิราดูร”

สนิท

๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๑ งานแสดงสินค้าที่หัวหมาก สมบัติ

๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ จ.หนองคาย พระราชทานกระแสไฟฟ้าให้

ราชอาณาจักรลาว

สมบัติ

๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๑ เสด็จฯ จ.หนองคาย พระราชทานกระแสไฟฟ้าให้

ราชอาณาจักรลาว

สมบัติ

๒๑ ธันวาคม ๒๕๑๑ เปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณี จุฬา-ธรรมศาสตร์ สมบัติ

๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๑ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สมบัติ, แก้วขวัญ
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๒๒ ธันวาคม ๒๕๑๑ พล.อ.นวล  จันตรี น�าของพระราชทานไปมอบให้

โรงพยาบาลหล่มเก่า

ศุภร, สนิท

๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๑ นายบ๊อบ โฮป เข้าเฝ้าฯ ศุภร, สนิท

๒๗ ธันวาคม ๒๕๑๑ พระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรนิรโรคันตรายชัยวัฒน์

จตุรทิศ

ศุภร, สนิท, สมบัติ

๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๑ ในหลวง ทูลหม่อมสิรินธร ทรงบาตร ที่พระนั่งจักรีสังเวย

พระสยามเทวาธิราช ในพระบรมมหาราชวัง

แก้วขวัญ

๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๑ เยี่ยมทหาร อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ศุภร, สมบัติ

๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๑ เสด็จเยี่ยมทหาร อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ คุณแก้วขวัญ

๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๑ สมเด็จพระราชชนนีเสด็จโรงพยาบาลพระมงกุฏฯ ศุภร

๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๑ ไตเติ้ล ไฟฟ้าแรงสูง หนองคาย – ลาว

๑ มกราคม ๒๕๑๒ พระราชทานเลี้ยงเด็กพิการ สวนอัมพร สนิท

๗ มกราคม ๒๕๑๒ เสด็จฯ พระราชทานเพลิงศพเจ้าหน้าที่ปราบปราม

ผู้ก่อการร้าย ๓๙๖ ศพ วัดพระศรีมหาธาตุ

ศุภร

๙ มกราคม ๒๕๑๒ เสด็จฯ เปิดงานกาชาด

พระราชทานเลี้ยงน�้าชา

ศุภร

๑๑ มกราคม ๒๕๑๒ เจ้าฟ้าสิรินธรเสด็จฯ เปิดการแข่งขันฟุตบอลสวนลุม สนิท

๑๑ มกราคม ๒๕๑๒ ทูลหม่อมจุฬาภรณ์เสด็จฯ ประทานรางวัลการประกวด

เด็กและประดิษฐ์เครื่องบินเล็ก

ศุภร

๑๗ มกราคม ๒๕๑๒ เสด็จฯ เยี่ยมชาวเขาที่หมู่บ้าน 

(ทรงชุดทหาร ทรงพระมาลาแก๊ป)

สมบัติ

๒๓ มกราคม ๒๕๑๒ เสด็จเยี่ยมชาวเขา สวมชุดทหาร ทรงพระมาลาแก๊ป สมบัติ

๒๘ มกราคม ๒๕๑๒ เสด็จเยี่ยมชาวเขา ทรงชุดทหาร พระมาลาแก๊ป สนิท

๒๙ มกราคม ๒๕๑๒ เสด็จเยี่ยมชาวเขา ทรงชุดทหาร สนิท

๒๙ มกราคม ๒๕๑๒ โรงเรียนบ้านปางไฮ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สนิท

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๒ เสด็จงานตอนกลางคืน ชุดสากล สมบัติ

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๒ เสด็จฯ กลับจากเชียงใหม่ สนิท

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๒ งานกลางคืน ชุดสากล สมบัติ

๑๗ มกราคม ๒๕๑๒ ดอยปุย เชียงใหม่ บนพระต�าหนักภูพิงค์      -

๒๓ มกราคม ๒๕๑๒ หมู่บ้านแม้ว ดอยปุย โรงเรียนเจ้าพ่ออุปถัมภ์ สมบัติ, สนิท, 

แก้วขวัญ
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๒๕ มกราคม ๒๕๑๒ ส่งเสด็จฯ ไปเชียงราย

ทอดพระเนตรดอยปุย, แม่สรวย

     -

๒๘ มกราคม ๒๕๑๒ เสด็จฯ แม่สาน้อย คุณแก้วขวัญ

๒๘ มกราคม ๒๕๑๒ เสด็จฯ แม่สาน้อย สมบัติ

๒๙ มกราคม ๒๕๑๒ พระราชทานของเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ (หนองหอย)

เสด็จบ้านปางไฮ ต.แม่แรม อ.แม่ริม เชียงใหม่ ไตเติ้ล

คุณแก้วขวัญ

๒๙ มกราคม ๒๕๑๒ หนองหอย หมู่บ้านปางไฮ สมบัติ

๓๑ มกราคม ๒๕๑๒ พลโทเฉลิม มหัทนานนท์ ผอ.สปอ. เฝ้าฯ สมเด็จ

พระราชชนนี

สนิท

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๒ ทูลกระหม่อมสองพระองค์เสด็จดอยสุเทพ

พระเจ้าอยู่หัวทรงปืน

สนิท

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๒ เสด็จฯ เปิดรัฐสภา คุณแก้วขวัญ, 

สมบัติ, สนิท

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๒ สโมสรโรตารี่ โรงแรมสยาม ศุภร, สมบัติ

๑ มีนาคม ๒๕๑๒ เสด็จฯ ทรงดนตรีที่ธรรมศาสตร์ ศุภร, สมบัติ

๒ มีนาคม ๒๕๑๒ วันมาฆบูชา วัดพระศรีฯ สมบัติ

๓ มีนาคม ๒๕๑๒ เปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต สนิท

๔ มีนาคม ๒๕๑๒ เสด็จฯ วัดโพธาราม  จ.สุพรรณบุรี คุณแก้วขวัญ, 

สมบัติ

๕ มีนาคม ๒๕๑๒ คณะครูอิสลามเข้าเฝ้าฯ ศาลาผกาภิรมย์ สมบัติ

๖ มีนาคม ๒๕๑๒ ทรงวางศิลาฤกษ์สมาคมหนังสือพิมพ์      -

๖ มีนาคม ๒๕๑๒ พระราชทานเข็มกาชาด สถานเสาวภา ศุภร

๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒ เสด็จฯ ทรงดนตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ- 

ประสานมิตร

ศุภร

๑๐ มีนาคม ๒๕๑๒ เสด็จฯ น่าน

- พระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร

- เปิดโรงเรียนราชานุบาล

- เปิดตึก “พิทักษ์ไทย” โรงพยาบาลน่าน

- เยี่ยมทหารบาดเจ็บ

คุณแก้วขวัญ, 

สมบัติ

๑๖ มีนาคม ๒๕๑๒ ทูลหม่อมหญิงจุฬาภรณ์ทรงเปิดงานคนพิการ ราชวิถี ศุภร

๑๙ มีนาคม ๒๕๑๒ ประกวดว่าว สนามหลวง ศุภร
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๒๓ มีนาคม ๒๕๑๒ เสด็จวัดโพธิ์ศรี อ.อินทร์ จ.สิงห์บุรี คุณแก้วขวัญ, 

สนิท

๒๔ มีนาคม ๒๕๑๒ แทนพระองค์ วัดพระแก้ว สนิท

๒๔ มีนาคม ๒๕๑๒ เสด็จฯ เยี่ยมทหารบาดเจ็บ โรงพยาบาลพระมงกุฏฯ คุณแก้วขวัญ, ศุภร

๒๔ มีนาคม ๒๕๑๒ แทนพระองค์วัดพระแก้ว

พิธีถือน�้าพิพัฒน์สัตยา

ศุภร

๒๕ มีนาคม ๒๕๑๒ พระราชทานเหรียญรามาธิบดีจักรี คุณแก้วขวัญ, 

สนิท, ศุภร

๒๖ มีนาคม ๒๕๑๒ งานปิดภาคเรียนโรงเรียนจิตรลดา ศุภร

๒๔ มีนาคม ๒๕๑๒ กรมหมื่นเสด็จฯ แทนพระองค์ วัดพระแก้ว สนิท

๗ พฤษภาคม ๒๕๑๒ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร อ.คีรีรัฐนิคม ต.ไกรศร 

จ.สุราษฎร์ธานี

ศุภร

๑๒ มิถุนายน ๒๕๑๒ เสด็จฯ ยกช่อฟ้า วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จ.สมุทรปราการ 

และวางศิลาฤกษ์โรงเรียนด้วย

ธีรนันท์

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๑๒ พระเจ้าอยู่หัว ทูลหม่อมชาย ทูลหม่อมหญิง เสด็จฯ 

งานสังคีตมงคล สวนอัมพร

ธีรนันท์

๗ สิงหาคม ๒๕๑๒ งานไหว้ครู โรงเรียนจิตรลดา ธีรนันท์

๒๒ สิงหาคม ๒๕๑๒ เจ้าหญิงอเล็กซานดร้าทรงเรือใบหัวหิน คุณแก้วขวัญ, 

ธวัชชัย

๑๙ สิงหาคม ๒๕๑๒ ในหลวง สมเด็จฯ เสด็จฯ เยี่ยมค่ายณรงค์ ธวัชชัย

๒๘ สิงหาคม ๒๕๑๒ เสด็จสวนสน ธีรนันท์

๒๘ สิงหาคม ๒๕๑๒ พระราชทานรถจี๊ป กรมอนามัย ที่พระต�าหนัก

เสด็จนิคมสร้างตนเอง จ.ประจวบคีรีขันธ์

ธีรนันท์

๒๕ มีนาคม ๒๕๑๒ พิธีถือน�้าพิพัฒน์สัตยา วัดพระแก้ว วินิจ t.v.๔

๑ เมษายน ๒๕๑๒ เสด็จฯ ทอดพระเนตรคอนเสิร์ต จ.ยะลา สมบัติ

๖ เมษายน ๒๕๑๒ เยาวชนเข้าเฝ้าที่สวนจิตรลดา

เสด็จศาลาสันติธรรม

เสด็จวัดเบญจมบพิตร

สมบัติ

๑ เมษายน ๒๕๑๒ ทูลหม่อมทรงฝากออมสิน

สมเด็จฯ เสด็จหาดปราณคีรี

ศุภร

๒ เมษายน ๒๕๑๒ วันประสูติทูลหม่อมสิรินธร ศุภร

๘ เมษายน ๒๕๑๒ สอนหนังสือเด็กที่หาดปราณคีรี ศุภร
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๑๓ เมษายน ๒๕๑๒ ทรงดนตรีที่หัวหิน ศุภร

๑๐ เมษายน ๒๕๑๒ สมเด็จพระราชชนนีทรงวางศิลาฤกษ์วิทยาลัยสงฆ์ 

บางละมุง ชลบุรี

สมบัติ

๔ เมษายน ๒๕๑๒ พระราชชนนีเสด็จฯ ยะลา นราธิวาส สมบัติ

๒๒ เมษายน ๒๕๑๒ พระราชชนนีทรงเปิดป้ายโรงเรียนเลิดสิน ประทานของ 

บ้านนาค�าดี จ.หนองคาย

สมบัติ

๒๓ เมษายน ๒๕๑๒ เยี่ยม ตชด. มว.ชด.๔๑๘ บ้านเบ็งจาน ต.โพนแพง 

อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

สมบัติ

๒๓ เมษายน ๒๕๑๒ เปิดโรงเรียนโรงงานยาสูบ ประทานของ บ้านโคกกลาง 

จ.หนองคาย

สมบัติ

๒๔ เมษายน ๒๕๑๒ ทรงปืนค่ายธนะรัชต์ ศุภร

๒๘ เมษายน ๒๕๑๒ มีคณะบุคคลเข้าเฝ้า

วันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส

ศุภร

๓ พฤษภาคม ๒๕๑๒ ทรงเปิดโรงพยาบาลรามาธิบดี ศุภร

๓ พฤษภาคม ๒๕๑๒ ค่ายธนะรัชต์ ทรงปืน คุณแก้วขวัญ

๙ พฤษภาคม ๒๕๑๒ พิธีพืชมงคล ท้องสนามหลวง สมบัติ

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๑๒ ศูนย์พัฒนาไทย-อิสราเอล คุณแก้วขวัญ

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๒ เสด็จป่าละอู คุณแก้วขวัญ

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๑๒ สมเด็จฯ เสด็จไร่ทับทิม คุณแก้วขวัญ

๒๔ เมษายน ๒๕๑๒ เสวยอาหารกลางวันที่ผาแอ่น ภูกระดึง สมบัติ

๒๕ เมษายน ๒๕๑๒ สมเด็จพระราชชนนีเยี่ยม ทด.ชด. เขต ๔ จ.อุดรธานี สมบัติ

๒๕ เมษายน ๒๕๑๒ สมเด็จพระราชชนนีเยี่ยมตชด. มว. ๔๐๘ บ้านบุ่งคล้า 

อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย

สมบัติ

๒๖ เมษายน ๒๕๑๒ พระราชชนนีเยี่ยม ตชด. มว.๔๑๒ บ้านม่วง กิ่ง อ.สังคม 

จ.หนองคาย

สมบัติ

๒๖ เมษายน ๒๕๑๒ พระราชชนนีเยี่ยม ตชด. มว.๔๐๒ บ้านผาตั้ง 

เปิดโรงเรียนสุทธิศิริโสภา บ้านโนนคู่ อ.โพนพิสัย 

จ.หนองคาย

สมบัติ

๒๗ เมษายน ๒๕๑๒ พระราชชนนี เยี่ยมตชด. 

เปิดโรงเรียนรุจิจินตแพทย์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

สมบัติ

๒๙ เมษายน ๒๕๑๒ พระราชชนนีประทานประกาศนียบัตร อาสากาชาด 

จ.อุดรธานี

สมบัติ
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๓๐ เมษายน ๒๕๑๒ พระราชชนนีเสด็จฯ มว.ชด.๔๐๓ บ้านปากชม กิ่ง

อ.ปากชม จ.เลย

สมบัติ

๓๐ เมษายน ๒๕๑๒ พระราชชนนีเสด็จฯ มว.ชด.๔๐๓ บ้านน�้าโสม ต.น�้าโสม 

อ.ผือ จ.อุดรธานี

สมบัติ

๑ พฤษภาคม ๒๕๑๒ พระราชชนนีเยี่ยมหน่วยแพทย์ ตชด. ภูขี้เถ้า 

เขตอ.หล่มเก่า หล่มสัก

สมบัติ

๑ พฤษภาคม ๒๕๑๒ พระราชชนนีเสด็จฯ มว.ชด.๔๑๖ บ้านนาเลี้ยง 

อ.ด่านซ้าย จ.เลย

สมบัติ

๑ พฤษภาคม ๒๕๑๒ พระราชชนนีเสด็จฯ มว.ชด. ๔๐๙ บ้านปากหวย 

ต.หนองผือ จ.เลย

สมบัติ

๒ พฤษภาคม ๒๕๑๒ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ส่งคนป่วยโดย บฮ.๙๑๘ 

ไปโรงพยาบาล จ.เลย

สมบัติ

๒ พฤษภาคม ๒๕๑๒ พระราชชนนีเสด็จฯ บ้านหนองบัว เยี่ยมราษฎร 

อ.วังสพุง จ.เลย

สมบัติ

๓ พฤษภาคม ๒๕๑๒ พระราชชนนีเสด็จฯ บ้านหนองบัว กิ่งอ.ภูเสือ และ

ประทานของ

สมบัติ

๓ พฤษภาคม ๒๕๑๒ พระราชชนนีเสวยอาหารกลางวันบนภูเสือ เปิดศาลา

เสด็จบนภูเรือ มีการแสดง

สมบัติ

๔ พฤษภาคม ๒๕๑๒ พระราชชนนีเสด็จฯ เยี่ยม บก.ทภ.๒ ส่วนหน้า สกลนคร สมบัติ

๔ พฤษภาคม ๒๕๑๒ พระราชชนนีเสด็จฯ กลับจากอุดรธานีถึงดอนเมือง สมบัติ

๗ พฤษภาคม ๒๕๑๒ เสด็จฯ บ้านไกรสร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี คุณแก้วขวัญ

๗ พฤษภาคม ๒๕๑๒ เสด็จฯ สุราษฎร์ธานี สมบัติ

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๑๒ ทูตพิเศษสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเฝ้าที่หัวหิน ศุภร

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๑๒ เสด็จฯ ศูนย์พัฒนาไทย-อิสราเอล ศุภร

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๒ เสด็จฯ ป่าละอู ศุภร

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๑๒ สมเด็จฯ เสด็จไร่ทับทิม ศุภร

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๑๒ ทรงบ�าเพ็ญกุศลอัฐิ ม.ร.ว.กิตินัดดา วัดเขาเต่า

เสด็จสวนสน

ศุภร

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๑๒ ทรงเรือใบมด ศุภร

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๑๒ นายกฯ เฝ้าที่หัวหิน

เรือใบ

สมบัติ 



วันที่ถ่าย ชื่อ  ผู้ถ่าย

244  โครงการศึกษาเพ่ือการอนุรักษ์ภาพยนตร์ส่วนพระองค์

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๑๒ แข่งเรือใบรอบสอง-สาม

แข่งเรือใบรอบสี่-ห้า

สมบัติ 

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๑๒ แข่งเรือใบ หัวหิน คุณแก้วขวัญ

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๑๒ แข่งเรือใบมดเที่ยวที่ ๒

ท่านภีฯ แข่งเรือเที่ยวที่ ๔

แข่งเรือเที่ยวที่ ๕

แก้วขวัญ 

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๑๒ เสด็จฯ เขาย้อย (กะเหรี่ยง) จ.เพชรบุรี คุณแก้วขวัญ 

๔๐๒-๔๐๕, 

ศุภร ๔๒๖-๔๒๗, 

สมบัติ ๔๔๙-๔๕๓

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๑๒ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรบ้านพุพลู เขาย้อย จ.เพชรบุรี

เสด็จฯ สวนสน

เสด็จฯ พระราชทานรางวัลนักเรียน หาดปานคีรี

คุณแก้วขวัญ, ศุภร

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๑๒ พระราชพิธีบ�าเพ็ญกุศล ร.๗ วังไกลกังวล ศุภร, อ.ปาล, 

ธีรนันท์

๑๑ มิถุนายน ๒๕๑๒ สมาคมฮินดูสมาช วางศิลาฤกษ์โรงเรียนวัดศรีจันทร์

ประดิษฐ์ สมุทรปราการ

ศุภร

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๑๒ พระยาบริหารราชมานพ ถวายเงิน ๒ แสนบาท ศุภร

๑๕ มิถุนายน ๒๕๑๒ เสด็จฯ วางศิลาฤกษ์ วัดใหม่วิริยะสังฆาราม พระโขนง 

พระนคร

ศุภร

๑๙ มิถุนายน ๒๕๑๒ รับเสด็จฯ ทูลหม่อมอุบลรัตน์ ที่ดอนเมือง คุณแก้วขวัญ

๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๒ เสด็จฯ เปิดสมัยประชุมสภา พระที่นั่งอนันต์

เจ้าสุวรรณภูมา

ศุภร

๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๒ เสด็จฯ ฝังลูกนิมิตวัดพลับพลาไชย พระนคร ศุภร

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๑๒ พระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งประเทศไทย ศุภร

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๑๒ วันวิสาขบูชา พระแท่นดงรัง คุณแก้วขวัญ, 

สมบัติ

๒๖ มิถุนายน ๒๕๑๒ เปิดชุมนุมกาชาดครั้งที่ ๒ ที่สวางคนิวาส ศุภร

๑ กรกฎาคม ๒๕๑๒ พระเจ้าอยู่หัวและทูลหม่อมหญิงอุบลรัตน์เสด็จฯ 

วันสถาปนาลูกเสือ ที่สนามกีฬาแห่งชาติ

ศุภร
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๓ กรกฎาคม ๒๕๑๒ ทูลหม่อมหญิงอุบลรัตน์เยี่ยมทหารบาดเจ็บที่

รพ.พระมงกุฎ, พระราชทานปริญญาบัตรที่จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ศุภร

๔ กรกฎาคม ๒๕๑๒ วันคล้ายวันประสูติทูลหม่อมจุฬาภรณ์ 

ที่พระที่นั่งอัมพร

สมเด็จฯ เสด็จเปิดเคหะศิลป์ สวนลุม

ศุภร

๕ กรกฎาคม ๒๕๑๒ สมเด็จฯ เสด็จเปิดงานเคหะศิลป์ที่สวนลุมพินี ศุภร

๗ กรกฎาคม ๒๕๑๒ ทูลหม่อมอุบลรัตน์ทอดพระเนตรเขื่อนยันฮี ธีรนันท์, ศุภร

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๒ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

ศุภร

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๒ ทูลหม่อมชายเสด็จฯ กลับประเทศไทย และที่พระต�าหนัก

จิตรลดา

สมบัติ

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๒ รับทูลหม่อมชายที่ดอนเมือง

ทูลหม่อมชายเสด็จวัดราชบพิตร

ศุภร

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๑๒ ทูลหม่อมชายเสด็จอู่วิกรม วัดราชบพิตร รถยนต์หลวง 

สวนจิตร

ศุภร

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๑๒ ทูลหม่อมชายเสด็จเฝ้าฯ สมเด็จพระสังฆราช สมบัติ

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๑๒ ทูลหม่อมชายเสด็จฯ ถวายอาหารเพลสมเด็จพระวันรัต 

วัดโพธิ์

สมบัติ

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๑๒ สมเด็จฯ เสด็จฯ หาดปานคีรี ทรงเปิดตึกทันตวิจัย มหิดล ศุภร

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๒ ทูลหม่อมชายเสด็จฯ นมัสการสมเด็จพระพุทธาจารย์ 

วัดอรุณ

ศุภร

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๑๒ ทูลหม่อมชายเสด็จกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ 

ถ่ายดอกไม้

ศุภร

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๑๒ ทูลหม่อมชายเสด็จฯ วัดพระศรีมหาธาตุ สมบัติ

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๑๒ ทูลหม่อมชายเสด็จฯ โรงพยาบาลพระมงกุฏฯ สมบัติ

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๑๒ ทูลหม่อมหญิงอุบลรัตน์เสด็จฯ โรงงานไฟฟ้าบางกรวย ศุภร

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๑๒ พร้อมด้วยทูลหม่อมชายเสด็จฯ ยกช่อฟ้า

วัดกัทลีพนาราม อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

แก้วขวัญ

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๑๒ ทูลหม่อมหญิงอุบลรัตน์เสด็จฯ พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 

และบวชนาคที่วัดบวร

ศุภร
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๒๖ กรกฎาคม ๒๕๑๒ ทูลหม่อมทั้งสี่องค์ เสด็จฯ บวชสามเณรเป็นพระที่

วัดบวร

ศุภร

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑๒ วันประสูติทูลหม่อมชาย เลี้ยงพระบนพระต�าหนัก ศุภร

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๑๒ ทูลหม่อมชายเสด็จฯ โรงพยาบาลศิริราช สมบัติ

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑๒ วันประสูติทูลหม่อมชาย เลี้ยงพระบนต�าหนัก ศุภร

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑๒ วันประสูติทูลหม่อมชาย ที่ศาลาผกาภิรมย์ สมบัติ

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑๒ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๑๒ บ้านพุพลู เขาย้อย เพชรบุรี แก้วขวัญ

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑๒ รับประธานาธิบดีนิกสันที่ดอนเมือง ศุภร

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑๒ รับประธานาธิบดีนิกสันที่ดอนเมือง และที่บรมพิมาน ศุภร

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑๒ รับประธานาธิบดีนิกสันที่บรมพิมาน และที่จิตรลดา ศุภร

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑๒ รับประธานาธิบดีนิกสันที่บรมพิมาน ที่จิตรลดาและที่จักรี ศุภร

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑๒ เลี้ยงส่งประธานาธิบดีนิกสันที่จักรี ศุภร

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑๒ รับประธานาธิบดีนิกสันที่ดอนเมือง สมบัติ

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑๒ พระราชทานเลี้ยงนิกสันที่จักรี สมบัติ

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๑๒ สมเด็จพร้อมด้วยภริยานิกสันเสด็จฯ สถานกาชาด 

เสาวภา

สมบัติ

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๑๒ ประธานาธิบดีนิกสันเฝ้าฯ ทูลลาที่พระต�าหนัก ศุภร

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๑๒ ส่งนิกสันตั้งแต่สวนจิตรฯ ถึงดอนเมือง ศุภร

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๑๒ ประธานาธิบดีนิกสันเฝ้าฯ สมบัติ

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๑๒ ทูลหม่อมชายเสด็จฯ เยี่ยมศาล สมบัติ

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๑๒ ทูลหม่อมหญิงอุบลรัตน์เสด็จฯ กระทรวงพัฒนาการ

แห่งชาติ

ศุภร

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๑๒ วันสังคีตมงคล ที่สวนอัมพร ศุภร

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๑๒ เสด็จฯ ถึงสวนอัมพร วันงานสังคีตมงคล ธีรนันท์

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๑๒ เสด็จฯ ถึงสวนอัมพร วันงานสังคีตมงคล สมบัติ

๑ สิงหาคม ๒๕๑๒ เสด็จฯ ทอดพระเนตรการฝึกทักษิณ ๑๒ ที่สงขลา 

นราธิวาส

แก้วขวัญ

๒ สิงหาคม ๒๕๑๒ เสด็จฯ ทอดพระเนตรการฝึกทักษิณ ๑๒ ที่สงขลา 

นราธิวาส

แก้วขวัญ

๑ สิงหาคม ๒๕๑๒ ทูลหม่อมหญิงอุบลรัตน์เปิดอาคารมิตรเนเธอร์แลนด์ ธีรนันท์



วันที่ถ่าย ชื่อ  ผู้ถ่าย

247

๒ สิงหาคม ๒๕๑๒ ทูลหม่อมหญิงอุบลรัตน์เปิดกิจกรรมอนุกรรมการกาชาด

ที่บางแค

ธีรนันท์

๔ สิงหาคม ๒๕๑๒ เสด็จพลังงานไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย ศุภร

๔ สิงหาคม ๒๕๑๒ สมเด็จพระราชทานเหรียญกาชาดที่สวนอัมพร ศุภร

๖ สิงหาคม ๒๕๑๒ เสด็จฯ พระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร จ.อุทัยธานี แก้วขวัญ, ศุภร

๗ สิงหาคม ๒๕๑๒ พิธีไหว้ครูโรงเรียนสวนจิตรลดา ศุภร

๗ สิงหาคม ๒๕๑๒ ประทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ที่สวนอัมพร ศุภร

๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๒ เสด็จฯ โรงพยาบาลพิษณุโลกและกก.ชด.เขต ๖ ศุภร

๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๒ ทรงเลี้ยงพระวันเฉลิมสมเด็จฯ บนพระต�าหนัก, 

สวนอัมพรและที่ศาลาผกาภิรมย์เลี้ยงมากาเรต

ศุภร

๑๕ สิงหาคม ๒๕๑๒ นายกถนอม ถวายเหรียญเสรีพิทักษ์ ที่พระต�าหนัก รอ.ปาล

๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๒ แข่งเรือใบ โอ.เค. รอบที่ ๕  และพระราชทานรางวัล คุณแก้วขวัญ

๓๐ สิงหาคม ๒๕๑๒ แข่งเรือใบ โอ.เค. ทีมจิตรลดาและราชวรุณ ราชวรุณ 

ชนะ

คุณแก้วขวัญ

๑๙ สิงหาคม ๒๕๑๒ เสด็จฯ ค่ายธนะรัชต์ ศุภร

๒๐ สิงหาคม ๒๕๑๒ เสด็จฯ ค่ายธนะรัชต์ และทอดพระเนตรฝนเทียม ศุภร

๒๐ สิงหาคม ๒๕๑๒ เสด็จทอดพระเนตรฝนเทียมที่หัวหิน ศุภร

๒๒ สิงหาคม ๒๕๑๒ เสด็จเยี่ยมราษฎร บ้านโป่ง อ.เมือง จ.ราชบุรี และไป

ดอนตูม

ศุภร

๒๒ สิงหาคม ๒๕๑๒ ประทานสิ่งของที่ ต.นครชุม อ.บ้านโป่ง ราชบุรี ศุภร

๒๒ สิงหาคม ๒๕๑๒ ประทานสิ่งของที่ วัดสร้อยฟ้า อ.โพธาราม ราชบุรี ศุภร

๒๒ สิงหาคม ๒๕๑๒ เสด็จฯ ราชบุรี และแข่งเรือใบในรอบเช้า ทูลหม่อมหญิง

ที่ ๔

ศุภร

๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๒ แข่งเรือใบ โอ.เค. รอบที่ ๓ บ่าย ศุภร

๓๐ สิงหาคม ๒๕๑๒ แข่งเรือใบ โอ.เค. รอบพิเศษ ทีมราชวรุณและจิตรลดา 

ราชวรุณชนะ

    -

๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๒ แข่งเรือใบ โอ.เค. รอบเช้า ธวัชชัย

๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๒ แข่งเรือใบ โอ.เค. รอบบ่าย ธวัชชัย

๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๒ แข่งเรือใบ โอ.เค. รอบที่ ๔ 

พระเจ้าอยู่หัว ที่ ๑ ดร.รชฎ ที่ ๒ ภีศเดช ที่ ๓ 

ทม.หญิง ที่ ๔

ธวัชชัย
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๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๒ แข่งเรือใบ โอ.เค. รอบที่ ๕ บ่าย ธวัชชัย

๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๒ แข่งเรือใบ โอ.เค. รอบที่ ๕ พระราชทานรางวัลด้วย ธวัชชัย

๑๙ สิงหาคม ๒๕๑๒ เสด็จ ศูนย์พัฒนาไทย-อิสราเอล ธีรนันท์

๒๒ สิงหาคม ๒๕๑๒ แข่งเรือใบ โอ.เค. รอบแรก ธีรนันท์

๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๒ แข่งเรือใบ โอ.เค. รอบเช้า ธีรนันท์

๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๒ แข่งเรือใบ โอ.เค. รอบบ่าย 

พระเจ้าอยู่หัว ที่ ๑ ทม.หญิง ที่ ๒ ดร.รชฎ ที่ ๓

ธีรนันท์

๒๒ สิงหาคม ๒๕๑๒ แข่งเรือใบ โอ.เค. ทม.หญิง ที่ ๑ ที่หัวหิน คุณแก้วขวัญ

๒๒ สิงหาคม ๒๕๑๒ และ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๒ ทรงแข่งเรือใบ โอ.เค. คุณแก้วขวัญ

๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๒ ทรงแข่งเรือใบ โอ.เค. รอบบ่าย คุณแก้วขวัญ

๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๒ ทรงแข่งเรือใบรอบเช้า 

พระเจ้าอยู่หัว ที่ ๑ ทม.หญิง ที่ ๒ ดร.รชฎ ที่ ๓

คุณแก้วขวัญ

๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๒ ทรงแข่งเรือ รอบที่ ๔ 

พระเจ้าอยู่หัว ที่ ๑ ดร.รชฎ ที่ ๒ ภีศเดช ที่ ๓ 

ทม.หญิง ที่ ๔

คุณแก้วขวัญ

๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๒ แข่งเรือใบเที่ยวที่ ๕ คุณแก้วขวัญ

๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๒ แข่งเรือใบ โอ.เค. รอบที่ ๔ เช้า ศุภร

๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๒ แข่งเรือใบ โอ.เค. รอบที่ ๔ เช้า และรอบที่ ๕ บ่าย ศุภร

๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๒ พระราชทานรางวัล รอบสุดท้าย ศุภร

๒๖ สิงหาคม ๒๕๑๒ พร้อมด้วยทูลหม่อม เสด็จฯ หาดทรายใหญ่ ศุภร

๒๖ สิงหาคม ๒๕๑๒ ทรงม้าที่หาดเขาเต่า ศุภร

๒๖ สิงหาคม ๒๕๑๒ เสด็จหาดทรายใหญ่ ศุภร

๒๗ สิงหาคม ๒๕๑๒ เสด็จหาดทรายใหญ่ และทูลหม่อมชายเสด็จศูนย์ฝึก

ปราณบุรี

ศุภร

๒๗ สิงหาคม ๒๕๑๒ เสด็จศูนย์ฝึกปราณบุรี ศุภร

๒๘ สิงหาคม ๒๕๑๒ เสด็จสวนสน และพระราชทานรถจี๊ป ศุภร

๒๙ สิงหาคม ๒๕๑๒ เสด็จเยี่ยมนิคมสร้างตนเอง จ.ประจวบ ศุภร

๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๒ แข่งเรือใบ โอ.เค. รอบเช้าที่ ๕ พระเจ้าอยู่หัว ที่ ๑ 

ภีศเดช ที่ ๒ ทูลหม่อม ที่ ๓

ธีรนันท์

๒๖ สิงหาคม ๒๕๑๒ เสด็จฯ โดยเรือใบจากพระต�าหนักหัวหินถึงหาดทราย

ใหญ่

ธีรนันท์
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๒๗ สิงหาคม ๒๕๑๒ เสด็จศูนย์ฝึกปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ธีรนันท์

๒๙ สิงหาคม ๒๕๑๒ เสด็จนิคมสร้างตนเอง ประจวบฯ ธีรนันท์

๓๐ สิงหาคม ๒๕๑๒ แข่งเรือใบรอบพิเศษ ทีมจิตรลดาและราชวรุณ 

ราชวรุณชนะ

ธีรนันท์

๓๑ สิงหาคม ๒๕๑๒ เสด็จกลับจากหัวหินถึงกรุงเทพฯ ธีรนันท์

๔ กันยายน ๒๕๑๒ วางศิลาฤกษ์โรงเรียนศรีอุบล จ.อุบลฯ ศุภร

๕ กันยายน ๒๕๑๒ เสด็จฯ พระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร จ.เลย ศุภร

๒ กันยายน ๒๕๑๒ นางเอกภาพยนตร์จีน เฝ้าที่พระต�าหนัก สมบัติ

๕ กันยายน ๒๕๑๒ เสด็จฯ พระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร แก้วขวัญ

๗ กันยายน ๒๕๑๒ งานแข่งขันกรีฑามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศุภร

๘ กันยายน ๒๕๑๒ เสด็จฯ ศูนย์สงครามพิเศษ จ.ลพบุรี 

และเปิดค่ายวชิราลงกรณ์

แก้วขวัญ, ศุภร

๑๐ กันยายน ๒๕๑๒ เสด็จพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร จ.สุรินทร์ แก้วขวัญ

๑๒ มกราคม ๒๕๑๒ เสด็จ หล่มเก่า เพชรบูรณ์ คุณแก้วขวัญ

๑๒ มกราคม ๒๕๑๒ เสด็จพระราชทาน เครื่องเวชภัณท์ หล่มเก่า สนิท

๑๒ มกราคม ๒๕๑๒ เสด็จถึงล�าปาง-ภูพิงค์-เชียงใหม่ สนิท

๑๔ มกราคม ๒๕๑๒ หน้าพระต�าหนัก ภูพิงค์ ๑๕ มกราคม ๒๕๑๒

พระราชพิธีเททองหล่อพระ เชียงใหม่

แก้วขวัญ

๑๕ มกราคม ๒๕๑๒ งานหล่อพระเชียงใหม่ สนิท

๑๖ มกราคม ๒๕๑๒ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมบัติ

๑๐ กันยายน ๒๕๑๒ เสด็จฯ พระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร จ.สุรินทร์ ศุภร

๑๑ กันยายน ๒๕๑๒ พระราชทานกระบี่ นักเรียนนายร้อย จปร. สมบัติ

๑๒ กันยายน ๒๕๑๒ ส่งเสด็จไปศึกษาต่ออเมริกา ศุภร, สมบัติ

๑๒ กันยายน ๒๕๑๒ เสด็จเททองพระที่กรมรักษาดินแดง สมบัติ

๑๕ กันยายน ๒๕๑๒ เสด็จประทานปืน เอ.อาร์. ๑๕ แก่ ตชด. เขต ๕ 

จ.เชียงใหม่

ศุภร

๑๗ กันยายน ๒๕๑๒ ส่งเสด็จฯ ไปอังกฤษ ศุภร

๒๐ กันยายน ๒๕๑๒ เสด็จทรงดนตรีที่จุฬาฯ ศุภร, สมบัติ

๒๔ กันยายน ๒๕๑๒ ทรงบ�าเพ็ญกุศลวันมหิดล และพระราชทานปริญญาบัตร สมบัติ

๒๕ กันยายน ๒๕๑๒ เสด็จฯ นิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ ๑๙ 

ณ หอสมุดแห่งชาติ

สมบัติ
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๒๗ กันยายน ๒๕๑๒ ทรงแข่งเรือใบที่สัตหีบ พระเจ้าอยู่หัว ที่ ๑ รชฎ ที่ ๒ 

ฝรั่ง ที่ ๓

แก้วขวัญ

๒๗ กันยายน ๒๕๑๒ ทรงแข่งเรือใบที่สัตหีบ ภีระที่ ๑ รชฎ ที่ ๒ 

พระเจ้าอยู่หัว ที่ ๖

แก้วขวัญ

๒๘ กันยายน ๒๕๑๒ ทรงแข่งเรือใบที่สัตหีบ (เช้า) แก้วขวัญ

๒๘ กันยายน ๒๕๑๒ ทรงแข่งเรือใบที่สัตหีบ รชฎ ที่ ๑ ภีระ ที่ ๒ 

พระเจ้าอยู่หัวที่ ๕ (บ่าย)

แก้วขวัญ

๒๗ กันยายน ๒๕๑๒ ทรงแข่งเรือใบที่สัตหีบ พระเจ้าอยู่หัว ที่ ๑ รอบแรก ศุภร

๒๗ กันยายน ๒๕๑๒ ทรงแข่งเรือใบที่สัตหีบ ภีระ ที่ ๑ รชฎ ที่ ๒ 

พระเจ้าอยู่หัว ที่ ๖

ศุภร

๒๘ กันยายน ๒๕๑๒ ทรงแข่งเรือใบที่สัตหีบ รชฎ ที่ ๑ ฝรั่ง ที่ ๒ 

พระเจ้าอยู่หัว ที่ ๓

ศุภร

๒๘ กันยายน ๒๕๑๒ ทรงแข่งเรือใบที่สัตหีบ รอบสุดท้าย ศุภร

๒๗ กันยายน ๒๕๑๒ ทรงแข่งเรือใบที่สัตหีบ พระเจ้าอยู่หัว ที่ ๑ ภีระ ที่ ๑ 

รชฎ ที่ ๒ ฝรั่ง ที่ ๓

ธีรนันท์

๒๗ กันยายน ๒๕๑๒ ทรงแข่งเรือใบที่สัตหีบ ภีระ ที่ ๑ รชฎ ที่ ๒ 

พระเจ้าอยู่หัว ที่ ๖

ธีรนันท์

๙ ธันวาคม ๒๕๑๒ ทรงแข่งเรือใบที่สัตหีบ รชฎ ที่ ๑ ฝรั่ง ที่ ๒ 

พระเจ้าอยู่หัว ที่ ๓

ธีรนันท์

๒๘ กันยายน ๒๕๑๒ ทรงแข่งเรือใบที่สัตหีบ รชฎ ที่ ๑ ภีระ ที่ ๒  

พระเจ้าอยู่หัว ที่ ๕

ธีรนันท์

๒๘ กันยายน ๒๕๑๒ ทรงแข่งเรือที่สัตหีบ รชฎที่ ๑ ภีระที่ ๒ 

พระเจ้าอยู่หัว ที่ ๕

ธีรนันท์

๔ ตุลาคม ๒๕๑๒ เจ้าหญิงมากาเรต เฝ้าที่ศาลาสหทัย ศุภร

๔ ตุลาคม ๒๕๑๒ การแสดงถวายเจ้าหญิงมากาเรตที่ศาลาสหทัย ศุภร

๔ ตุลาคม ๒๕๑๒ พระราชเลี้ยงเจ้าหญิงมากาเรตและการแสดง สมบัติ

๖ ตุลาคม ๒๕๑๒ สมเด็จ เสด็จฯ เปิดการแสดงดอกไม้ที่โรงแรมสยาม สมบัติ

๙ ตุลาคม ๒๕๑๒ พระราชทานปริญญา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ศุภร

๑๐ ตุลาคม ๒๕๑๒ เสด็จทอดพระเนตรโรงท�านมผง สวนจิตรลดา ศุภร, ธีรนันท์

๑๓ ตุลาคม ๒๕๑๒ เสด็จฯ สถานบริจาคโลหิต กาชาดไทย ศุภร

๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๒ เสด็จพระราชทานปริญญามหาวิทยาลัยศิลปากร ธีรนันท์
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๒๓ ตุลาคม ๒๕๑๒ นักเรียนโรงเรียนจิตรลดาวางพวงมาลา พระรูป ร.๕ ศุภร

๒๕ ตุลาคม ๒๕๑๒ สมเด็จเสด็จฯ เกาะไผ่ แก้วขวัญ

๒๙ ตุลาคม ๒๕๑๒ สามมนุษย์อวกาศ เฝ้าฯ ที่พระต�าหนัก ศุภร, สมบัติ, 

รอ.ปาล

๒๕ ตุลาคม ๒๕๑๒ สมเด็จเสด็จฯ เกาะไผ่ และทรงแข่งเรือที่สัตหีบ แก้วขวัญ

๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๒ เสด็จพระราชทานของผู้ประสบอุทกภัย ที่หัวหิน แก้วขวัญ, สมบัติ

๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๒ เสด็จฯ กฐินวัดหลวงอรัญ อรัญประเทศ ปราจีนบุรี ศุภร, สมบัติ

๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๒ งานวันเกิด ม.ล. บัว กิติยากร ณ ศาลาผกาภิรมย์ ศุภร, สมบัติ

๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๑๒ เสด็จงานวันสวนสนาม หน้าพระรูป สมบัติ

๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๑๒ ทรงแข่งเรือใบ รอบบ่ายที่สัตหีบ แก้วขวัญ

๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๑๒ ทรงแข่งเรือ รอบเกาะที่สัตหีบ แก้วขวัญ

๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๑๒ ทรงแข่งเรือ โอ.เค. รอบแรก ที่สัตหีบ ศุภร

๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๑๒ ทรงแข่งเรือ โอ.เค. รอบบ่าย กับราชวรุณ ศุภร

๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๑๒ ทรงแข่งเรือรอบเกาะ ที่สัตหีบ ศุภร

๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๑๒ ทรงแข่งเรือใบที่สัตหีบ ธวัชชัย

๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๑๒ ทรงแข่งเรือใบที่สัตหีบ รอบบ่าย ธวัชชัย

๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๑๒ ทรงแข่งเรือใบรอบบ่าย ธวัชชัย

๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๑๒ ทรงแข่งเรือใบรอบเช้าที่สัตหีบ ธีรนันท์

๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๑๒ ทรงแข่งเรือใบรอบเกาะ รอบสุดท้าย ธีรนันท์

๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๑๒ เสด็จฯ ครบรอบ ๕๐๐ ปี ของศาสนาซิกข์ โรงละคร

แห่งชาติ

ศุภร

๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๑๒ เสด็จฯ วัดโสธร และเปิดโรงเรียนวัดโสธร ศุภร

๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๑๒ เสด็จฯ เปิดศูนย์อนามัยแม่และเด็ก เขต ๗ ราชบุรี ศุภร

๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๑๒ ถวายบังคมพระรูป ร.๖ และเปิดงานวชิราวุธ ศุภร

๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๑๒ เสด็จ กก.ตชด. เขต ๗ กาญจนบุรี แก้วขวัญ, ศุภร

๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๑๒ เสด็จฯ ครบรอบ ๕๐๐ปี ของศาสนาซิกข์ โรงละคร

แห่งชาติ

ธีรนันท์

๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๑๒ เสด็จฯ วัดหลวงพ่อโสธร จ.ฉะเชิงเทรา ธีรนันท์

๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๑๒ เสด็จฯ เปิดศูนย์อนามัยแม่และเด็ก เขต ๗ ราชบุรี ธีรนันท์

๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๑๒ เสด็จฯ ทรงดนตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ธีรนันท์
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๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๒ ทรงพระราชทานเลี้ยงน�้าชา อาหารค�่าแก่บ๊อบโฮปและ

คณะสหทัย

ธีรนันท์

๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๒ เสด็จแทนพระองค์ เปิดการแสดงนิทัศน์กรรมภาพเขียน 

๙๐๖ ทรงรับรางวัล

ธีรนันท์

๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๑๒ ทรงดนตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศุภร

๕ ธันวาคม ๒๕๑๒ เสด็จงานพระราชวัลลภ ณ ลานพระรูป ศุภร, ธีรนันท์

๓ ธันวาคม ๒๕๑๒ บุตรีนายซิว กาญจนจารี เฝ้าฯ  

๙๐๒ ฉลองพระองค์ชุดทหาร (พระราชทานดอกไม้)

ศุภร

๔ ธันวาคม ๒๕๑๒ สมาคมต่าง ๆ เฝ้าฯ วันเฉลิมฯ  พระต�าหนักจิตรลดา-

รโหฐาน ณ ศาลาผกาภิรมย์

ศุภร

๕ ธันวาคม ๒๕๑๒ นายกถนอม เฝ้าฯ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน 

ณ ศาลาผกาภิรมย์

ศุภร

๕ ธันวาคม ๒๕๑๒ ถวายพระพร ที่ศาลาผกาภิรมย์ วันเฉลิม ศุภร

๕ ธันวาคม ๒๕๑๒ เสด็จฯ อมรินทรฯ วันเฉลิมฯ แก้วขวัญ

๗ ธันวาคม ๒๕๑๒ เสด็จฯ เปิดโรงท�านมผงดุสิต แก้วขวัญ, ศุภร, 

ธีรนันท์

๘ ธันวาคม ๒๕๑๒ เสด็จงานอุทยานสโมสร สวนศิวาลัย ศุภร

๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒ เสด็จฯ เปิดค่ายลูกเสือ ชลบุรี แก้วขวัญ

๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒ เสด็จฯ เปิดค่ายลูกเสือ ชลบุรี ศุภร

๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๒ เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยประสานมิตร ธีรนันท์

๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๒ เสด็จกลับประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์ (ผ่าตัดต่อม

ทอนซิล)

ศุภร

๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๒ พระราชทานเข็มและประกาศนียบัตรผู้ส�าเร็จ เสธฯ ศุภร

๑๗ ธันวาคม ๒๕๑๒ เสด็จทอดพระเนตรการแสดงสาธิตทางอากาศ แก้วขวัญ

๑๗ ธันวาคม ๒๕๑๒ เสด็จฯ ทอดพระเนตรการแสดงสาธิตทางอากาศ ลพบุรี ศุภร

๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๒ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

ธีรนันท์

๑๙ ธันวาคม ๒๕๑๒ เสด็จประกอบพิธีประดิษฐ์พระรูปกรมหลวงชุมพร 

จ.ระนอง

แก้วขวัญ

๒๒ ธันวาคม ๒๕๑๒ เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น แก้วขวัญ, สมบัติ

๑๙ ธันวาคม ๒๕๑๒ พิธีประดิษฐ์พระรูปกรมหลวงชุมพร จ.ระยอง ศุภร
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๒๒ ธันวาคม ๒๕๑๒ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ

ทูลหม่อมสิรินธร เปิดการแสดงภาพ

สมบัติ

๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๒ ทรงเลี้ยงอาหารค�่าบ๊อบโฮปและคณะ ณ ศาลาสหทัย ศุภร

๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๒ เปิดการแสดงภาพ ณ หอสมุดแห่งชาติ สมบัติ

๒๗ ธันวาคม ๒๕๑๒ เสด็จโรงงานปูนซีเมนต์ชะอ�า เพชรบุรี ศุภร

๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๒ ทรงบาตรปีใหม่ ณ ลานพระที่นั่งจักรี ศุภร

๑ มกราคม ๒๕๑๓ เสด็จพระราชทานเลี้ยงเด็กก�าพร้า ณ พระที่นั่งสวนอัมพร ศิรพรรณ

๓ มีนาคม ๒๕๑๓ ทั้งสองพระองค์เสด็จสโมสรสันนิบาต เนติบัณฑิต

พระราชทานปริญญาบัตร

ธีรนันท์

๗ มีนาคม ๒๕๑๓ เสด็จทรงดนตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทูลหม่อม

น้อยสองพระองค์ด้วย)

ศิรพรรณ

๑๒ มีนาคม ๒๕๑๒ ศูนย์ฝึกอาชีพและพระราชทานเครื่องพยาบาล  

โรงพยาบาลพระมงกุฏฯ และเททองวัดราชบพิธ

ธีรนันท์

๑๓ มีนาคม ๒๕๑๓ เสด็จพระราชทานเข็มแก่ผู้บริจาคโลหิต ณ สถานเสาวภา ศิรพรรณ

๑๘ มีนาคม ๒๕๑๓ เสด็จพระราชทานรางวัลประกวดว่าวที่สนามหลวง ศิรพรรณ

๒๐ มีนาคม ๒๕๑๒ เสด็จทอดพระเนตรมวยชิงแชมเปี้ยนระหว่างชาติชาย*

ผู้ท้าชิงกับ อคาราวาล ทอร์เรสท์ หัวหมาก

ศิรพรรณ

๒๗ เมษายน ๒๕๑๓ แพทย์หลวงปฏิบัติงานที่หมู่บ้านมะเขือทอง ทับสะแก 

จ.ประจวบ

ธีรนันท์

๙ มิถุนายน ๒๕๑๓ เสด็จอมรินทรฯ และพระที่นั่งจักรี บ�าเพ็ญกุศล ธวัชชัย

๙ มิถุนายน ๒๕๑๓ เสด็จอมรินทรฯ และพระที่นั่งจักรี บ�าเพ็ญกุศล ธวัชชัย

๑๐ มิถุนายน ๒๕๑๓ เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรที่จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

สงวน

๑๖ มิถุนายน ๒๕๑๓ เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

ศิรพรรณ

๒๔ มิถุนายน ๒๕๑๓ ประทานเข็มผู้บริจาคโลหิต หอประชุมจุฬาฯ ศิรพรรณ

๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๓ เฝ้าฯ ถวายพระพร วันประสูติ สงวน

๓๐ มิถุนายน ๒๕๑๓ เสด็จศาลยุติธรรม ทอดพระเนตรคดีต่าง ๆ รอ.ปาล

๓๐ มิถุนายน ๒๕๑๓ เสด็จพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ณ จุฬา ธวัชชัย

๓ สิงหาคม ๒๕๑๓ เสด็จประทานเข็มกาชาด ณ สภากาชาดไทย ธีรนันท์

* ชาติชาย เชี่ยวน้อย
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๕ สิงหาคม ๒๕๑๓ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์

ศิรพรรณ

๖ สิงหาคม ๒๕๑๓ เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์

ธีรนันท์

๗ สิงหาคม ๒๕๑๓ เสด็จประทานเหรียญกาชาด ณ สภากาชาดไทย ศิรพรรณ

๒๑ สิงหาคม ๒๕๑๓ เสด็จทรงปืนติดเฮลิคอปเตอร์ ที่ค่ายมฤคทายวัน หัวหิน ธีรนันท์

๒๙ สิงหาคม ๒๕๑๓ เสด็จเปิดตึกอาคารทรัพย์สิน วังสระประทุม ธีรนันท์

๒ กันยายน ๒๕๑๓ การแสดงละคร (ความฝัน) ณ ศาลาผกาภิรมย์ ศุภร

๒ กันยายน ๒๕๑๓ การแสดงละคร (ความฝัน) ณ ศาลาผกาภิรมย์ ศุภร

๔ กันยายน ๒๕๑๓ ส่งเสด็จทูลหม่อมชายไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย สงวน

๕ กันยายน ๒๕๑๓ คณะครูกรมสามัญศึกษาส่วนกลางชมโรงนมผง สวนดุสิต สงวน

๗ กันยายน ๒๕๑๓ ส่งทูลหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา

สงวน

๒๐ กันยายน ๒๕๑๓ เสด็จทรงดนตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สงวน

๒๔ กันยายน ๒๕๑๓ เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศิริราช ธนบุรี

ศิรพรรณ

๙ กันยายน ๒๕๑๓ เสด็จประชุมโรตารี่ที่ดุสิตธานี สงวน

๑ มกราคม ๒๕๑๓ พระราชทานเลี้ยงเด็กก�าพร้า ณ สวนอัมพร สมบัติ

๕ มกราคม ๒๕๑๓ รองประธานาธิบดีสหรัฐและสมาคมไลออนส์ ศุภร

๘ มกราคม ๒๕๑๓ เสด็จเปิดงานกาชาด ที่สวนอัมพร ศุภร

๑๐ มกราคม ๒๕๑๓ เสด็จ จ.อุบลราชธานี มว.ชด.๓๑๘ แก้วขวัญ

๑๒ มกราคม ๒๕๑๓ พระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร จ.พัทลุง แก้วขวัญ

๑๔ มกราคม ๒๕๑๓ ส่งเสด็จทูลหม่อมชายกลับอังกฤษ ธีรนันท์

๒๕ มกราคม ๒๕๑๓ เสด็จฯ สังเวยพระนเรศวร จ.อ่างทอง แก้วขวัญ

๒๕ มกราคม ๒๕๑๓ เสด็จฯ ประทับแรมที่พระต�าหนักภูพิงค์ เชียงใหม่ แก้วขวัญ

๒๘ มกราคม ๒๕๑๓ เสด็จพระราชทานของแม้ว ดอยปุย ศุภร

๒๙ มกราคม ๒๕๑๓ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แก้วขวัญ

๒๙ มกราคม ๒๕๑๓ เปิดอาคารแพทยศาสตร์และศูนย์วิจัยคลินิกประสาท ศุภร

๒๙ มกราคม ๒๕๑๓ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศุภร

๒๘ มกราคม ๒๕๑๓ เสด็จหมู่บ้านแม้ว ดอยปุย ธีรนันท์
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๒๙ มกราคม ๒๕๑๓ เสด็จเปิดตึกทันตแพทยศาสตร์ และอาคารเจ้าราชบุตร 

เชียงใหม่

ธีรนันท์

๒๙ มกราคม ๒๕๑๓ เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธีรนันท์

๒๙ มกราคม ๒๕๑๓ เสด็จฯ ดอยสุเทพ ศุภร

๓๑ มกราคม ๒๕๑๓ เสด็จหมู่บ้านแม้ว แม่ใน และหมู่บ้านช่างเคี่ยน ธีรนันท์

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ เสด็จหมู่บ้านจอมหด ศุภร

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ เสด็จฯ กลับกรุงเทพ แก้วขวัญ

๓๐ มกราคม ๒๕๑๓ ทรงพระแสงปืนที่อ่างเก็บน�้า ภูพิงค์ ศุภร

๓๐ มกราคม ๒๕๑๓ เสด็จฯ น�้าตกสันป่ายาง ศุภร, ธีรนันท์

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ วางศิลาฤกษ์อาคารโรงแรมมัธยมศึกษา อ.ป่าซาง 

จ. ล�าพูน

ศุภร, ธีรนันท์

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ เสด็จฯ บ้านแม่ใน และช่างเคี่ยน แก้วขวัญ, ศุภร

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ พระราชทานเครื่องมือเกษตรแก่ชาวเขาที่ภูพิงค์ ศุภร

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ ทรงพระแสงปืนบนอ่างเก็บน�้าภูพิงค์ แก้วขวัญ

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ เสด็จดอยปุย ศุภร

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ ทรงพระแสงปืนบนอ่างเก็บน�้า ภูพิงค์ ศุภร

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ เสด็จฯ บ้านจอมหด โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ แก้วขวัญ

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ เสด็จแม่สาใหม่ ศุภร

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ เสด็จฯ บ้านจอมหด โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ศุภร

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ เสด็จแม่สาใหม่ ศุภร

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ เสด็จแม่สาใหม่ และโรงพยาบาลน่าน ศุภร

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ เสด็จเยี่ยมโรงพยาบาลน่าน ศุภร

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ เสด็จฯ ศูนย์อพยพชาวเขา อ.บัว จ.น่าน ศุภร

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ เสด็จฯ นิคมชาวเขาแม่จัน ศุภร

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ เสด็จฯ เยี่ยมโรงพยาบาลน่าน แก้วขวัญ

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ เสด็จฯ อ.เชียงกลาง ทุ่งช้าง จ.น่าน แก้วขวัญ

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ เสด็จฯ ศูนย์อพยบชาวเขา อ.บัว จ.น่าน แก้วขวัญ

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ เสด็จฯ ไร่ส้มทิพย์วรรณ อ. สันป่าตอง เชียงใหม่ ศุภร

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ เสด็จสถานีผสมเทียม เชียงใหม่ ศุภร

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ เสด็จฯ ไร่ส้มทิพย์วรรณ อ. สันป่าตอง เชียงใหม่ ธีรนันท์

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ เยี่ยมค่ายทหารเชียงค�า อ.เชียงราย ม.๗ พัน ๑ แก้วขวัญ
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๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ เสด็จฯ บ้านใหม่ร่มเย็น เยี่ยมชาวเขาอพยพ เชียงราย แก้วขวัญ

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ เสด็จฯ บ้านใหม่ร่มเย็น เยี่ยมชาวเขาอพยพ เชียงราย ศุภร

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ เสด็จฯ บ้านปางป่าคา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ แก้วขวัญ, ศุภร

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ เสด็จฯ บ้านผักไผ่ โรงเรียนมหาราช ศุภร

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ เสด็จฯ บ้านปางป่าคา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ศุภร

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ เสด็จฯ บ้านแก่รามัญ ศุภร

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ เสด็จบ้านผักไผ่ โรงเรียนมหาราช เชียงใหม่ ศุภร

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ เสด็จฯ ดอยปุยน้อย แก้วขวัญ

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ ทอดพระเนตรเครื่องเขิน เชียงใหม่ ธีรนันท์

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ เสด็จฯ ผาหมี อ.แม่สาย เชียงราย แก้วขวัญ

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ เสด็จฯ นิคมชาวเขาก้อแสนใจ แม่จัน เชียงราย แก้วขวัญ

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ เสด็จฯ ผาหมี อ.แม่สาย เชียงราย แก้วขวัญ

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ เสด็จฯ นิคมชาวเขาเผ่าอีก้อ และมูเซอ ศุภร

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ เสด็จฯ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ ศุภร

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ เสด็จ ฯ นิคมชาวเขาเผ่าอีก้อ แม่จัน เชียงราย ศุภร

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ เสด็จฯ  บ้านหนองหอย ศุภร

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ เสด็จฯ  บ้านหนองหอยและบ้านปางป่าคา ศุภร

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ เสด็จฯ บ้านปางป่าคา ศุภร

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ เสด็จฯ  บ้านหนองหอย แก้วขวัญ

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ เสด็จฯ บ้านปางป่าคา แก้วขวัญ

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ เสด็จฯ ดอยปุย ธีรนันท์

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ที่ต�าหนักภูพิงค์ ศุภร

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ ทรงพระแสงปืน ที่อ่างเก็บน�้า ภูพิงค์ แก้วขวัญ, ศุภร

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ เสด็จฯ ดอยปุย และไตเติ้ล ธีรนันท์

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓ พระราชทานกระบี่ นักเรียน นายทหารที่กลาโหม ศุภร

๒ มีนาคม ๒๕๑๓ พระราชทานประกาศนียบัตร เนติบัณฑิต 

ณ เนติบัณฑิตสภา

ศุภร

๕ มีนาคม ๒๕๑๓ เจ้าชายฮิตาชิและชายา เฝ้าฯ ที่สวนจิตร ศุภร

๖ มีนาคม ๒๕๑๓ มกุฎราชกุมารนอร์เวย์และชายา, ทูตเนเธอแลนด์, 

ทูตปากีสถาน, ทูตสเปน เฝ้าที่สวนจิตร

ศุภร
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๗ มีนาคม ๒๕๑๓ ทรงดนตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และพระราชทาน

เข็มกาชาด

ธีรนันท์

๙ มีนาคม ๒๕๑๓ ทรงเททองวัดราชบพิตร ศุภร

๑๒ มีนาคม ๒๕๑๓ ศูนย์ฝึกอาชีพ โรงพยาบาลพระมงกุฏฯ พระราชทาน

เครื่องพยาบาล

ศุภร

๑๓ มีนาคม ๒๕๑๓ สมเด็จพระราชทานเข็มผู้บริจาคโลหิต ที่เสาวภา ธีรนันท์

๑๓ มีนาคม ๒๕๑๓ ทรงตัดลูกนิมิต วัดลครธรรม ธนบุรี ศุภร

๑๔ มีนาคม ๒๕๑๓ ทรงตัดลูกนิมิต วัดลครธรรม และประสานมิตร ศุภร

๑๔ มีนาคม ๒๕๑๓ เสด็จฯ วิทยาลัยประสานมิตร ศุภร, ธีรนันท์

๑๗ มีนาคม ๒๕๑๓ พระราชทานรางวัลดนตรีลูกทุ่ง ที่สวนอัมพร ศุภร

๑๘ มีนาคม ๒๕๑๓ ประทานรางวัลว่าวสนามหลวง ศุภร

๑๙ มีนาคม ๒๕๑๓ ว่าวสนามหลวง และรับประธานาธิบดีซูฮาโต้ ศุภร

๑๙ มีนาคม ๒๕๑๓ รับประธานาธิบดีซูฮาโต้ ศุภร

๑๙ มีนาคม ๒๕๑๓ รับประธานาธิบดีซูฮาโต้ ที่บรมพิมานและที่สวนจิตร ศุภร

๑๙ มีนาคม ๒๕๑๓ รับประธานาธิบดีซูฮาโต้ที่ผ่านฟ้า ธวัชชัย

๑๙ มีนาคม ๒๕๑๓ รับประธานาธิบดีซูฮาโต้ที่บรมพิมานและที่สวนจิตร ธีรนันท์

๑๙ มีนาคม ๒๕๑๓ ทรงเลี้ยงประธานาธิบดีซูฮาโต้ที่จักรี

๐๒๗๔ และที่สนามม้า 

ธีรนันท์, ศุภร

๒๐ มีนาคม ๒๕๑๓ ทอดพระเนตรมวย ชาติชายกับทอร์เรสท์ ที่หัวหมาก ธีรนันท์

๒๑ มีนาคม ๒๕๑๓ ทรงน�าประธานาธิบดีซูฮาโต้ชมทหารม้า ศิรพรรณ

๒๑ มีนาคม ๒๕๑๓ สมเด็จฯ น�ามาดามซูฮาโต้ชมสภากาชาดไทย ธีรนันท์

๒๑ มีนาคม ๒๕๑๓ ประธานาธิบดีซูฮาโต้และมาดาม เลี้ยงตอบที่สหทัย ธีรนันท์

๒๒ มีนาคม ๒๕๑๓ ส่งประธานาธิบดีและมาดามกลับที่ดอนเมือง ธีรนันท์

๒๑ มีนาคม ๒๕๑๓ ประธานาธิบดีเยี่ยมกองพลทหารม้า ศุภร

๒๑ มีนาคม ๒๕๑๓ ประธานาธิบดีซูฮาโต้เลี้ยงตอบที่สหทัย ศุภร

๒๒ มีนาคม ๒๕๑๓ ประธานาธิบดีเฝ้าฯ ที่สวนจิตร และส่งกลับที่ดอนเมือง ศุภร

๒๒ มีนาคม ๒๕๑๓ ประธานาธิบดีกลับที่ดอนเมือง ศุภร

๒๓ มีนาคม ๒๕๑๓ เสด็จฯ กรมแผนที่ ศุภร

๒๓ มีนาคม ๒๕๑๓ เสด็จเปิดตึกสภากาชาด ธีรนันท์

๒๕ มีนาคม ๒๕๑๓ เสด็จฯ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ศุภร

๒๕ มีนาคม ๒๕๑๓ เสด็จห้วยยอด จ.ตรัง ศุภร
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๒๕ มีนาคม ๒๕๑๓ เสด็จฯ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช แก้วขวัญ

๒๕ มีนาคม ๒๕๑๓ เสด็จฯ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช แก้วขวัญ

๒๖ มีนาคม ๒๕๑๓ พระเจ้ากรุงเนปาลเฝ้าฯ พระราชทานวุฒิบัติ สโมสร

ทหารบก

ศุภร, ธีรนันท์

๒๘ มีนาคม ๒๕๑๓ ผบ.ทร. ถวายเครือ่งแบบกฬีายอดเยีย่ม, งานปิดภาคเรยีน ศุภร

๒๘ มีนาคม ๒๕๑๓ งานปิดภาคเรียน จิตรลดา ศุภร, ธีรนันท์

๒ เมษายน ๒๕๑๓ วันประสูติทูลหม่อมสิรินธร ที่พระต�าหนัก ศุภร

๒ เมษายน ๒๕๑๓ คณะทหารพักฟื้น บางปู ชมโรงโคนม ธีรนันท์

๒ เมษายน ๒๕๑๓ ทรงเลี้ยงวันประสูติที่เรือนต้น ศุภร

๖ เมษายน ๒๕๑๓ ประกวดโคนมที่หนองโพ ศุภร

๖ เมษายน ๒๕๑๓ พิธีเจิมเสาหลักเมือง ศุภร, ธีรนันท์

๖ เมษายน ๒๕๑๓ พระราชทานกระบี่นายต�ารวจที่มหาดไทย ศุภร

๖ เมษายน ๒๕๑๓ เยาวชนเฝ้าฯ ที่ศาลาผกาภิรมย์ ศุภร

๒๑ เมษายน ๒๕๑๓ ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลที่เขาเต่า หัวหิน ธีรนันท์

๒๗ เมษายน ๒๕๑๓ แพทย์หลวงปฏิบัติงานที่บ้านมะเดื่อทอง อ. ทับสะแก 

และฟุตบอลเขตที่สนามหัวหิน

ศุภร

๖ พฤษภาคม ๒๕๑๓ เสด็จฯ อุตรดิตถ์ ตาคลี หนองโสน แก้วขวัญ, ศุภร

๙ พฤษภาคม ๒๕๑๓ พิธีแรกนาขวัญที่สนามหลวง และที่สวนจิตรลดา ศุภร, ร.อ.ปาล

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๑๓ ทรงปืนติดคอปเตอร์ ที่อ่าวมะนาว แก้วขวัญ

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๓ เสด็จฯ นครศรีธรรมราช ยกช่อฟ้าวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ แก้วขวัญ

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๓ เสด็จฯ ยกช่อฟ้าวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

จ.นครศรีธรรมราช

ศุภร

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๑๓ เสด็จเยี่ยมราษฎร จ.ตรัง กระบี่ แก้วขวัญ, ศุภร

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๓ ทรงปืนติดเฮลิคอปเตอร์ ที่ค่ายมฤคทายวัน แก้วขวัญ

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๓ เสด็จทรงปืนที่ค่ายธนะรัชต์ ธีรนันท์

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๑๓ ทรงปืนติดเฮลิคอปเตอร์ ที่ค่ายมฤคทายวัน ศุภร

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๑๓ ทรงปืนติดเฮลิคอปเตอร์ ที่ค่ายมฤคทายวัน แก้วขวัญ

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๓ เสด็จศูนย์พัฒนาไทย-อิสราเอล ชะอ�า แก้วขวัญ, 

ธีรนันท์

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๓ ชมโบราณวัตถุ จ.เพชรบุรี ศุภร

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๓ เสด็จเยี่ยมหมู่บ้านคุ้งตะโนด ศุภร, ธีรนันท์
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๒๘ พฤษภาคม ๒๕๑๓ เสด็จแก่งกระจาน ศุภร

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๑๓ วันครบรอบราชาภิเษกสมรส ที่หัวหิน ศุภร

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๑๓ เสด็จศูนย์ส่งเสริมอาชีพไทย-กะเหรี่ยง ศุภร

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๑๓ เสด็จฯ ศูนย์พัฒนาไทย-กะเหรี่ยง แก้วขวัญ

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๑๓ เสด็จไร่บางเบิด จ.ชุมพร ศุภร

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๑๓ เสด็จ ฯ ศูนย์พัฒนาไทย-กะเหรี่ยง แก้วขวัญ

๑ มิถุนายน ๒๕๑๓ เสด็จฯ กลับจากหัวหินถึงกรุงเทพ ธีรนันท์

๑๘ เมษายน ๒๕๑๓ ทรงเจิมรถทันตกรรม รับทูลหม่อมที่ดอนเมือง 

(๒๒ มิถุนายน ๒๕๑๓)

ธวัชชัย

๓ มิถุนายน ๒๕๑๓ ราษฎร จ.พิษณุโลก เฝ้าที่ศาลาผกาภิรมย์ ศุภร

๘ มิถุนายน ๒๕๑๓ ทรงบ�าเพ็ญทักษิณานุประทาน ที่วัดพระแก้ว  

(กรมหมื่นทิพยลาภฯ )

ศุภร

๙ มิถุนายน ๒๕๑๓ ทรงบ�าเพ็ญกุศล ร.๘ ณ อมรินทรฯ และจักรี ศุภร

๑๖ มิถุนายน ๒๕๑๓ เสด็จฯ เชียงราย ถึงม่วงยาย อ.เชียงของ บ้านบอน 

อ.ทุ่งช้าง เขื่อนภูมิพล อุ้มผาง

แก้วขวัญ, ศุภร

๑๗ มิถุนายน ๒๕๑๓ เสด็จฯ เชียงราย เขื่อนภูมิพล แม่สอด อุ้มผาง แก้วขวัญ, ศุภร

๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๓ เสด็จฯ เปิดโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

๔๕๕-ตัดออกไปพิมพ์ให้คุณเทียนชัย หัวหน้า ศรต. 

ทั้งรายการ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๓

ศุภร

๒๒ มิถุนายน ๒๕๑๓ รับเสด็จฯ ที่ดอนเมือง ศุภร

๒๒ มิถุนายน ๒๕๑๓ รับเสด็จฯ ที่ดอนเมือง ศิรพรรณ

๒๓ มิถุนายน ๒๕๑๓ เสด็จฯ ยกช่อฟ้าวัดโพธิ์แมนคุณาราม ยานนาวา สงวน, ศุภร

๒๔ มิถุนายน ๒๕๑๓ เสด็จฯ อนุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง อยุธยา ศุภร, ธีรนันท์

๑ กรกฎาคม ๒๕๑๓ เสด็จฯ วันสถาปนาลูกเสือ ณ สนามศุภฯ ศุภร

๒ กรกฎาคม ๒๕๑๓ ลูกเสือชาวเขา เฝ้าฯ ที่พระต�าหนัก ศุภร

๔ กรกฎาคม ๒๕๑๓ วันประสูติทูลหม่อมหญิงจุฬาภรณ์ ศุภร

๙ กรกฎาคม ๒๕๑๓ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรที่จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ศุภร

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๓ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรที่จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ศุภร

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๑๓ รับทูลหม่อมชายที่ดอนเมือง สงวน, ศุภร
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๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๓ เสด็จเปิดตึกอายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล สงวน

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๑๓ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

ศุภร

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๑๓ เสด็จจังหวัดนราธิวาสโดยเครื่องบิน แก้วขวัญ, ศุภร

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๑๓ นายพลลอนบอล เฝ้าฯ ที่สวนจิตร และทูลหม่อมหญิง

ประทานเหรียญกาชาด ที่หอประชุมจุฬาฯ

ศุภร

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๑๓ ประทานเข็มผู้บริจาคโลหิต ที่จุฬาฯ และทรงดนตรีที่

สวนอัมพร วันมหิดล

ศุภร

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๑๓ ทรงดนตรีที่สวนอัมพร งานมหาวิทยาลัยมหิดล ศุภร

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑๓ งานวันประสูติทูลหม่อมชาย สงวน

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑๓ งานวันประสูติทูลหม่อมชาย ที่ต�าหนักและที่โรงเรียน ศุภร

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๑๓ เสด็จฯ ทรงดนตรีร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล 

ณ สวนอัมพร

   -

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๑๓ เสด็จทรงปืนติดเฮลิคอปเตอร์ ที่หาดยาว กองบิน ๗ 

สัตหีบ

แก้วขวัญ, ศุภร

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๑๓ เสด็จฯ ศาลยุติธรรม ธีรนันท์

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๑๓ ประทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตที่จุฬาฯ ธีรนันท์

๑ สิงหาคม ๒๕๑๓ เสด็จเปิดเขื่อนวชิราลงกรณ์ กาญจนบุรี สงวน

๓ สิงหาคม ๒๕๑๓ ประทานเหรียญกาชาดที่ตึกศักรินทร์ สงวน

๕ สิงหาคม ๒๕๑๓ เสด็จกรมแผนที่ทหาร และพระประแดง ศุภร

๕ สิงหาคม ๒๕๑๓ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

สงวน

๖ สิงหาคม ๒๕๑๓ เสด็จฯ โรงจักร พระนครใต้ พระประแดง ศุภร

๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๓ วันเฉลิมฯ ประทานเหรียญกาชาด ธีรนันท์

๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๓ วันเฉลิมฯ ที่สวนอัมพร ธีรนันท์, ศุภร

๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๓ วันเฉลิมฯ พระต�าหนักจิตรลดา ศุภร, สงวน

๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๓ วันเฉลิมฯ และ ๑๐ กันยายน ๒๕๑๓ พระราชทานกระบี่ สงวน

๑๗ สิงหาคม ๒๕๑๓ เสด็จฯ ทรายน้อย ศุภร

๒๑ สิงหาคม ๒๕๑๓ ทรงปืนติดเฮลิคอปเตอร์ ที่ค่ายมฤคทายวัน แก้วขวัญ, ศุภร

๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๓ เสด็จไร่ไทย-อิสราเอล ธีรนันท์

๒๘ สิงหาคม ๒๕๑๓ เสด็จฯ เปิดอาคารทรัพย์สิน ที่วังสระประทุม สงวน
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๔ กันยายน ๒๕๑๓ รองประธานาธิบดีสหรัฐ เฝ้าฯ และส่งทูลหม่อมชาย ศุภร

๔ กันยายน ๒๕๑๓ ส่งเสด็จไปออสเตรเลีย ศุภร

๘ กันยายน ๒๕๑๓ ส่งเสด็จที่ดอนเมือง ไปศึกษาที่สหรัฐอเมริกา ศุภร

๑๔ กันยายน ๒๕๑๓ เปิดอาคารมิตรเนเธอร์แลนด์ สงวน

๒๐ กันยายน ๒๕๑๓ ทรงดนตรีที่จุฬาฯ ศุภร

๒๒ กันยายน ๒๕๑๓ เสด็จบ้านงอมสัก จ.อุตรดิตถ์ ศุภร

๒๒ กันยายน ๒๕๑๓ เสด็จฯ จ. อุตรดิตถ์ เสวยอาหารกลางวันที่เขื่อนสิริกิติ์ ศุภร

๒๒ กันยายน ๒๕๑๓ เสด็จจากเขื่อนถึงวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ศุภร

๒๒ กันยายน ๒๕๑๓ เสด็จ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ศุภร

๒๒ กันยายน ๒๕๑๓ จาก อ. วัดโบสถ์ ถึง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ศุภร

๒๒ กันยายน ๒๕๑๓ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ศุภร

๒๔ กันยายน ๒๕๑๓ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดล สงวน

๒๘ กันยายน ๒๕๑๓ เสด็จเปิดตึกชลาทิศ โรงพยาบาลชลบุรีและโรงกลั่น

น�้ามันไทย ชลบุรี

ศุภร

๑ ตุลาคม ๒๕๑๓ พระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาลัยป้องกัน

ราชอาณาจักร

สงวน

๑๐ ตุลาคม ๒๕๑๓ เสวยอาหารกลางวันที่สระแก้ว พัทยา ธีรนันท์

๑๐ ตุลาคม ๒๕๑๓ เสด็จเกาะล้าน แข่งเรือใบที่สัตหีบ สงวน

๑๑ ตุลาคม ๒๕๑๓ แข่งเรือใบรอบเกาะยอ ที่สัตหีบ ธีรนันท์

๑๑ ตุลาคม ๒๕๑๓ แข่งเรือใบรอบสุดท้าย ธีรนันท์

๑๑ ตุลาคม ๒๕๑๓ แข่งเรือใบที่สัตหีบ สงวน

๑๒ ตุลาคม ๒๕๑๓ เสด็จฯ พระราชทานปริญญามหาวิทยาลัยศิลปากร ศุภร

๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๓ เสด็จฯ พระราชทานปริญญา ณ แพทย์ศาสตร์ศิริราช ศุภร

๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๓ สารคดีโรงงานนมผงสวนดุสิต วินิจ ทีวี ๔

๒๓ ตุลาคม ๒๕๑๓ นักเรียนจิตรลดาวางพวงมาลาพระรูป ศิรพรรณ, สงวน

๒๔ ตุลาคม ๒๕๑๓ ทูลหม่อมหญิงเททองพระวัดบวร สงวน

๓๐ ตุลาคม ๒๕๑๓ รับเสด็จกลับจากสวิตเซอร์แลนด์ ธีรนันท์, สงวน

๓๑ ตุลาคม ๒๕๑๓ เสด็จฯ จากกรุงเทพฯ อุดร ศุภร

๓๑ ตุลาคม ๒๕๑๓ กิ่ง อ.สังคม จ.หนองคาย มว.ตชด. ๔๐๕ ศุภร

๓๑ ตุลาคม ๒๕๑๓ กิ่ง อ.สังคม จ.หนองคาย ศุภร

๓๑ ตุลาคม ๒๕๑๓ กิ่ง อ.สังคม จ.หนองคาย บ้านจอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรฯ ศุภร
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๓๑ ตุลาคม ๒๕๑๓ บ้านจอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดร ศุภร

๓๑ ตุลาคม ๒๕๑๓ บ้านสังคม อ.เพ็ญ จ.อุดร ศุภร

๓๑ ตุลาคม ๒๕๑๓ บ้านสังคม อ.เพ็ญ จ.อุดร ศุภร

๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ เสด็จทอดผ้าพระกฐิน จ. เชียงราย (วัดเจ็ดยอด) แก้วขวัญ, ศุภร

๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ เสด็จฯ ประชุมโรตารี่ ที่ดุสิตธานี ศุภร

๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๑๓ เสด็จงานราชวัลลภ ซอยสายลม ศุภร

๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๑๓ จากกรุงเทพฯ ถึงสงขลา ศุภร

๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๑๓ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ กองก�ากับการ ตชด. พัทลุง ศุภร

๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๑๓ ศาลากลาง พัทลุง ศุภร

๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๑๓ บ้านนาวงศ์ พัทลุง ศุภร

๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๑๓ บ้านท่าหมอไชย สงขลา มว.ชด. ๙๐๕.๙๕๕ ศุภร

๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๑๓ บ้านท่าหมอไชย สงขลา ศุภร

๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๑๓ กก.ตชด. เขต ๒ อ.อรัญประเทศ ปราจีนบุรี ศุภร

๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๑๓ จากกก.ตชด. เขต ๒ ถึง มว.ชด. ๒๑๐ จ.ปราจีนบุรี ศุภร

๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๑๓ บ้านสะแงะ ต.พระยา ปราจีนบุรี ศุภร

๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๑๓ กองร้อยที่ ๓ โป่งน�้าร้อน จันทบุรี ศุภร

๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๑๓ ทรงแข่งเรือใบสโมสรราชนาวีกับจิตรลดา ที่สัตหีบ ศุภร, ธีรนันท์

๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๑๓ เสด็จฯ เปิดงานวชิราวุธานุสรณ์ วังสราญรมย์ ธีรนันท์

๙ ตุลาคม ๒๕๑๓ เสด็จเปิดอาคารกองแพทย์ องค์การทหารผ่านศึก ธีรนันท์

๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๑๓ เสด็จฯ เปิดพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 

ถนนพระอาทิตย์

ธีรนันท์

๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๑๓ มว.ชด.๔๑๓ ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

และทรงเยี่ยมราษฎร

ศุภร

๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๑๓ บ้านท่าบ่อศรีสงคราม อ. ศรีสงคราม นครพนม ศุภร

๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๑๓ วัดพระธาตุเชิงชุม สกลนคร และเยี่ยมราษฎร 

วัดพระธาตุเชิงชุม

ศุภร

๓ ธันวาคม ๒๕๑๓ สวนสนามของทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระรูป ศุภร

๓ ธันวาคม ๒๕๑๓ สวนสนามของทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระรูป ธีรนันท์

๕ ธันวาคม ๒๕๑๓ เฝ้าฯ เนื่องในวันเฉลิมฯ ณ ศาลาผกาภิรมย์ ศุภร, ธีรนันท์

๗ ธันวาคม ๒๕๑๓ ทรงเททองหล่อพระรูป ศุภร

๘ ธันวาคม ๒๕๑๓ คณะนักกีฬาเอเชี่ยนเกมส์เฝ้าฯ และทรงจุดคบเพลิง ธีรนันท์
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๘ ธันวาคม ๒๕๑๓ เสด็จค่ายนเรศวร ฟังสรุปน�้าท่วม ศุภร

๘ ธันวาคม ๒๕๑๓ ทอดพระเนตรน�้าท่วม อ.ปราณ ศุภร

๙ ธันวาคม ๒๕๑๓ เปิดเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๖ ศุภร

๙ ธันวาคม ๒๕๑๓ เปิดเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๖ ศิรพรรณ

๑๐ ธันวาคม ๒๕๑๓ เสด็จกลับจากออสเตรเลีย ที่สนามบินดอนเมือง ธีรนันท์

๗ ธันวาคม ๒๕๑๓ เสด็จเททองหล่อพระรูป กรมศิลปากร ศิรพรรณ

๑๔ ธันวาคม ๒๕๑๓ รับเสด็จที่สนามบินเชียงใหม่ ธีรนันท์

๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๓ เสด็จพระราชทานของที่หมู่บ้านแม้วที่ช่างเคี่ยน ธีรนันท์

๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๓ เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

๐๗๕๓-สันกู่ ดอยปุย

ศุภร

๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๓ เสด็จดอยปุย เฝ้าฯ ที่พระต�าหนักภูพิงค์ ศุภร

๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๓ เสด็จดอยปุย พระอาทิตย์ตกที่ดอยปุย ธีรนันท์

๒๑ ธันวาคม ๒๕๑๓ รับเสด็จที่สนามบิน เชียงใหม่ ธีรนันท์

๒๓ ธันวาคม ๒๕๑๓ ถวายโคที่พระต�าหนักภูพิงค์ ศุภร

๒๓ ธันวาคม ๒๕๑๓ พระอาทิตย์ตกที่ดอยปุย ศุภร

๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๓ เสด็จบ้านดอยหลวง และเสด็จออกจากบ้านดอยหลวง ศุภร

๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๓ เสด็จฯ ถึงอ่างขาง เสวยอาหารกลางวัน ศุภร

๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๓ เสด็จฯ อ่างขาง ศุภร

๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๓ เสด็จฯ บ้านแก่รามัญ และโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ ศุภร

๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๓ ทรงแนะน�าการใช้ยา โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 

บ้านแก่รามัญและบ้านจอมหด

ศุภร

๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๓ บ้านจอมหด ทอดพระเนตรไร่ ศุภร

๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๓ ส่งเด็กไปรักษาที่กรุงเทพฯ จากบ้านจอมหด ศุภร

๒๙ ธันวาคม ๒๕๑๓ พระอาทิตย์ตกที่ดอยปุย ธีรนันท์

๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๓ ดอยสามหมื่น เมืองแหง เชียงดาว เชียงใหม่ ศุภร

๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๓ เสด็จฯ ดอยสามหมื่น ศุภร

๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๓ เสด็จฯ บ้านแสนค�าลือ ศุภร

๒๔ ธันวาคม ๒๕๑๓ เสด็จฯ กก.ชด. เขต ๕ แม่ริม เชียงใหม่ (ค่ายดารารัศมี) ศุภร, ธีรนันท์

๒๕ ธันวาคม ๒๕๑๓ เสด็จค่ายดารารัศมี และปู่หมื่นใน ศุภร

๒๕ ธันวาคม ๒๕๑๓ เสด็จฯ ปู่หมื่นใน ศุภร

๒๕ ธันวาคม ๒๕๑๓ เสด็จห้วยผักไผ่ และดอยป่าคา ศุภร
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๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๓ เสด็จฯ ลัดดาแลนด์ เชียงใหม่ ธีรนันท์

๒๗ ธันวาคม ๒๕๑๓ เสด็จน�้าตกมณฑาธาร ๒ ธีรนันท์

๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๓ ส่งเสด็จฯ อ่างขาง แก่รามัญ จอมหด เชียงใหม่ ธีรนันท์

๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๓ บ้านแสนค�าลือ ศุภร

๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๓ บ้านแสนค�าลือ และปางป่าคา ศุภร

๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๓ บ้านปางป่าคา ศุภร

๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๓ ฟันดาบที่บ้านปางป่าคา ศุภร

๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๓ ระหว่างทางเสด็จฯ ถึงสนามบินเชียงกลาง ศุภร

๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๓ ชด.ร้อย ๔ และกองพันที่ ๖ ทหารม้า ที่ ๒ บ้านปอน ศุภร

๒ มกราคม ๒๕๑๔ เสด็จเขื่อนน�้าพรม จ.ชัยภูมิ (เชียงใหม่ถึงขอนแก่น) ธีรนันท์

๓ มกราคม ๒๕๑๔ ทางจากเชียงใหม่ไปล�าปาง เสวยอาหารกลางวันที่สวนป่า

ทุ่งเกวียน

ศุภร, ธีรนันท์

๔ มกราคม ๒๕๑๔ โรงเรียนไทยทนุ บ้านสันต้นดู่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ศุภร

๔ มกราคม ๒๕๑๔ บ้านสันต้นดู่ ศุภร

๔ มกราคม ๒๕๑๔ บ้านสันต้นดู่ และบ้านวังดิน ศุภร

๔ มกราคม ๒๕๑๔ บ้านวังดิน ศุภร

๗ มกราคม ๒๕๑๔ มว.ชด.ที่ ๕๑๔ บ้านเมืองงาม แม่อาย เชียงใหม่ ศุภร

๗ มกราคม ๒๕๑๔ เสด็จมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเสด็จฯ ผาหมี ศุภร

๗ มกราคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ ผาหมี ศุภร

๗ มกราคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ ผาหมี และนิคมสงเคราะห์ชาวเขาแม่จัน 

เชียงราย

ศุภร

๗ มกราคม ๒๕๑๔ นิคมสงเคราะห์ชาวเขาแม่จัน เชียงราย ศุภร

๗ มกราคม ๒๕๑๔ นิคมสงเคราะห์ชาวเขาแม่จัน เชียงราย ศุภร

๗ มกราคม ๒๕๑๔ ดอยสะโงะ ศุภร

๗ มกราคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ สันก�าแพง ธีรนันท์

๘ มกราคม ๒๕๑๔ ทรงปลูกต้นไม้ที่ดอยปุย ธวัชชัย

๘ มกราคม ๒๕๑๔ ส่งเสด็จฯ กลับออสเตรเลีย ที่เชียงใหม่ ธีรนันท์

๙ มกราคม ๒๕๑๔ โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม อ. แม่สะเลียง จ. แม่ฮ่องสอน ศุภร

๙ มกราคม ๒๕๑๔ บ้านป่าแป๋ ศุภร

๙ มกราคม ๒๕๑๔ แม่โถเล็ก ศุภร

๙ มกราคม ๒๕๑๔ แม่โถเล็ก ศุภร
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๙ มกราคม ๒๕๑๔ เสด็จที่แม่โกเล็ก ศุภร

๑๑ มกราคม ๒๕๑๔ บ้านหนองหอย ศุภร

๑๑ มกราคม ๒๕๑๔ บ้านหนองหอยและแม่สาใหม่ ศุภร

๑๑ มกราคม ๒๕๑๔ แม่สาใหม่และบ้านขุนห้วยต้นผึ้ง ศุภร

๑๑ มกราคม ๒๕๑๔ บ้านห้วยต้นผึ้ง ศุภร

๑๒ มกราคม ๒๕๑๔ เปิดอนุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช เมืองงาย เชียงดาว 

เชียงใหม่

ศุภร

๑๓ มกราคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ เยี่ยมแม้วดอยปุย โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ศุภร

๑๓ มกราคม ๒๕๑๔ เสด็จสวนสองแสน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศุภร

๑๓ มกราคม ๒๕๑๔ เสด็จสวนสองแสน และพระราชทานปริญญาบัตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๑๔ มกราคม ๒๕๑๔)

ศุภร

๑๔ มกราคม ๒๕๑๔ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธีรนันท์

๑๕ มกราคม ๒๕๑๔ ทอดพระเนตรวัตถุโบราณ เชียงใหม่ (วัดเจ็ดยอด) ธีรนันท์

๑๖ มกราคม ๒๕๑๔ เสด็จสวนสองแสน เสวยอาหารกลางวัน ศุภร

๑๖ มกราคม ๒๕๑๔ เสด็จสวนสองแสน เดินไปผาฆ้อง ศุภร

๑๖ มกราคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ ผาฆ้อง ผากลอง ศุภร

๑๖ มกราคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ ผาฆ้องและอ่างเก็บน�้า ศุภร

๑๗ มกราคม ๒๕๑๔ เสด็จกลับพระนคร จากเชียงใหม่ ธีรนันท์

๑๓ มกราคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ เยี่ยมแม้วดอยปุย ธีรนันท์

๑๖ มกราคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ เสวยสวนสองแสน ธีรนันท์

๑๖ มกราคม ๒๕๑๔ เสด็จผาฆ้อง ธีรนันท์

๕ พฤษภาคม ๒๕๑๔ เสด็จเปิดอาคารฝึกอาชีพ โรงเรียนราชประชาสมาสัย 

พระประแดง

พูลศักดิ์

๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๑๔ เสด็จฯ งานวันราชวัลลภ ประจ�าปี พูลศักดิ์

๑ ธันวาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ เปิดงานกรีฑา ณ สนามศุภฯ พูลศักดิ์

๓ ธันวาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ เปิดงานกรีฑา ณ สนามศุภฯ พูลศักดิ์

๓ ธันวาคม ๒๕๑๔ เสด็จ ฯ ตรวจพล สวนสนาม ลานพระรูป พูลศักดิ์

๒๕ มกราคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ เปิดอนุสาวรีย์พระนเรศวร ปราจีน ธีรนันท์

๒๗ มกราคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ ยกช่อฟ้าอุโบสถและวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน

วิทยาลัยสงฆ์ ก�าแพงแสน นครปฐม (วัดหนองกร่าง)

ธีรนันท์

๒๘ มกราคม ๒๕๑๔ เสด็จเปิดงานกาชาดประจ�าปีที่อัมพร ธีรนันท์
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๒๙ มกราคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ พิธีพุทธาภิเษกพระบรมรูป ร.๕ และพระพุทธรูป

ต่าง ๆ ที่วัดราชบพิตร

ศุภร

๓๐ มกราคม ๒๕๑๔ ฟุตบอลประเพณี จุฬาและธรรมศาสตร์ ธีรนันท์

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔ เสด็จฝังลูกนิมิต วัดมหาวงศ์ จ.สมุทรปราการ ธีรนันท์

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔ ประทานรางวัลประกวดเด็กงานกาชาด ศุภร

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔ เสด็จฯ วางพวงมาลาอนุสาวรีย์ชัยฯ ธีรนันท์

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔ เสด็จทรงดนตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ธีรนันท์, 

ศิรพรรณ

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔ ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลพระบรมวงศ์เธอกรมหมื่น

จันทบุรีสุรนาถ

ธีรนันท์

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔ เสด็จพระราชทานประกาศนียบัตร โรงเรียนวชิราวุธ-

วิทยาลัย

ธีรนันท์

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔ เสด็จฯ วันอาหารเพื่อความงาม ที่สวนอัมพร ธีรนันท์

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔ พระราชทานกระบี่นักเรียนนายร้อย นายเรือ 

เรืออากาศ

ธีรนันท์

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔ เสด็จฯ เลี้ยงเด็กก�าพร้า ที่สวนอัมพร ศุภร

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔ เปิดอาคารทรงไทย วัดบวร ธีรนันท์

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔ เสด็จฯ ยกช่อฟ้าวัดโคนอน บางหว้า ธนบุรี  

๐๐๒๙ อุตรดิตถ์

ธีรนันท์, ศุภร

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔ เสด็จเปิดโรงพยาบาลประสาท พญาไท พระนคร ธีรนันท์

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔ เสด็จฯ ฝังลูกนิมิตวัดทุ่งลานนา พระโขนง พระนคร ธีรนันท์

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔ เสด็จฯ วางศิลาฤกษ์เขื่อนสิริกิติ์ ท่าปลา อุตรดิตถ์ ศุภร, ธีรนันท์

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔ เสด็จฯ วางศิลาฤกษ์เขื่อนสิริกิติ์ ท่าปลา อุตรดิตถ์ ธีรนันท์

๑ มีนาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ เปิดพระราชานุสาวรีย์ ตึกโรงพยาบาลศรีราชา 

ชลบุรี

ศุภร

๓ มีนาคม ๒๕๑๔ เสด็จฝังลูกนิมิตวัดไก่เตี้ย ธนบุรี ธีรนันท์

๖ มีนาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ ทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ

การเมือง

ศุภร, ธีรนันท์

๑๐ มีนาคม ๒๕๑๔ เสด็จฝังลูกนิมิตวัดนิมานรดี ธนบุรี ธีรนันท์

๑๑ มีนาคม ๒๕๑๔ เสดจ็เปิดอนสุาวรย์ีกรมหลวงประจกัษ์* ทุง่ศรเีมอืง อดุรฯ ธีรนันท์

๑๑ มีนาคม ๒๕๑๔ เสด็จเปิดอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ ทุ่งศรีเมือง อุดรฯ ธีรนันท์, ศุภร

* พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
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๑๓ มีนาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ ทรงดนตรีวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ธีรนันท์, ศุภร

๑๓ มีนาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ ทรงดนตรีวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร + 

ฝังลูกนิมิตวัดหัวไทร ๑๔ มีนาคม ๒๕๑๔

ศุภร

๑๓ มีนาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ ทรงดนตรี วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ธีรนันท์

๑๔ มีนาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ อาคารเรียนวีรปัญญานุสรณ์ และฝังลูกนิมิตวัด

หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

ศุภร

๑๔ มีนาคม ๒๕๑๔ เสด็จฝังลูกนิมิตวัดหัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ศุภร

๑๔ มีนาคม ๒๕๑๔ เสด็จฝังลูกนิมิตวัดหัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา, 

เสด็จฯ จากหัวหิน ๓๐ มีนาคม ๒๕๑๔

ศุภร

๑๖ มีนาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ ประทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต สถานเสาวภา ธีรนันท์

๑๘ มีนาคม ๒๕๑๔ เปิดงานว่าวประจ�าปีที่สนามหลวง ธีรนันท์

๓๐ มีนาคม ๒๕๑๔ พระราชทานเพลิงศพผู้เสียชีวิตในการปราบปราม

ผู้ก่อการร้าย ที่วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน พระนคร

ศุภร

๖ เมษายน ๒๕๑๔ พระราชทานกระบี่นักเรียนนายร้อยต�ารวจที่มหาดไทย ธีรนันท์

๖ เมษายน ๒๕๑๔ เสด็จวางศิลาฤกษ์โบสถ์พราหมณ์ สะพานพุทธ ศุภร

๖ เมษายน ๒๕๑๔ เสด็จวัดพระแก้ว ปราสาทเทพบิดร ศุภร

๑ เมษายน ๒๕๑๔ ทรงฝากออมสินที่หัวหิน ศุภร

๒ เมษายน ๒๕๑๔ วันประสูติ ที่ศาลาเริง หัวหิน ศุภร

๒ เมษายน ๒๕๑๔ ทรงเล่นฟุตบอล ที่หัวหิน ธีรนันท์

๒๑ เมษายน ๒๕๑๔ เสด็จฯ พร้อมด้วยทูลหม่อมหญิงเสด็จ ฯ เกาะสิงโต 

หัวหิน

ศุภร

๒๒ เมษายน ๒๕๑๔ สังเวยพระภูมิที่หัวหิน และทรงเจิมเครื่องบินเกษตร 

๗๑๑

ศุภร

๒๘ เมษายน ๒๕๑๔ วันครบรอบราชาภิเษกสมรสที่หัวหิน ศุภร

๓ พฤษภาคม ๒๕๑๔ เสด็จกลับพระนครเนื่องในวันฉัตรมงคล พืชมงคล ธีรนันท์

๙ พฤษภาคม ๒๕๑๔ เสด็จแทนพระองค์ เวียนเทียนที่วัดท่าหลวง พิจิตร ธีรนันท์

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๑๔ ทรงฝึกโดดร่ม ค่ายนเรศวร หัวหิน ธีรนันท์

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๑๔ เสด็จแก่งกระจาน ธีรนันท์

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๑๔ ทรงเปิดอาคารเรียนใหม่ โรงเรียนไกลกังวล หัวหิน ศุภร

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๔ เสด็จเปิดศูนย์ทอผ้า เขาเต่า หัวหิน ศุภร

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๔ ทรงฝึกที่ค่ายมฤคทายวัน หัวหิน ธวัชชัย
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๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๔ ๙๐๔ ทรงฝึกที่ค่ายมฤคทายวัน หัวหินและ ๙๐๑, ๙๐๒ 

ทรงเปิดตึกสมาคมหนังสือพิมพ์ สามเสน พระนคร

ธวัชชัย

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๑๔ เสด็จเปิดโรงงานปูนซีเมนต์ไทย ชะอ�า เพชรบุรี ธีรนันท์

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๑๔ อตร.ประเสริฐ ถวายปีกเครื่องบิน แด่ ๙๐๔ ที่ค่าย

นเรศวร หัวหิน

ธีรนันท์

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๑๔ เสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านหนองพลับ อ.หัวหิน ศุภร

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๑๔ ทรงฝึกที่ค่ายมฤคทายวัน หัวหิน ธีรนันท์

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๔ เสด็จกองบินน้อยที่ ๕ ประจวบ และนิคมสร้างตนเอง ศุภร, ธีรนันท์

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๔ เสด็จพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร จ.บุรีรัมย์ ศุภร

๖ พฤษภาคม ๒๕๑๔ พระราชพิธีพืชมงคลแรกนาขวัญ ที่วัดพระแก้ว (เจิมเทพี) ศุภร

๖ พฤษภาคม ๒๕๑๔ รับเสด็จฯ จากออสเตรเลีย ธีรนันท์

๗ พฤษภาคม ๒๕๑๔ พระราชพิธีแรกนาขวัญที่ท้องสนามหลวง ศุภร

๗ พฤษภาคม ๒๕๑๔ ทรงหว่านข้าวนาทดลอง สวนจิตรลดา ศุภร

๗ พฤษภาคม ๒๕๑๔ ทรงเปิดโรงสีข้าว สวนจิตรลดา ศุภร

๗ พฤษภาคม ๒๕๑๔ ทรงหว่านข้าวนาทดลอง สวนจิตรลดา รอ.ปาล

๗ พฤษภาคม ๒๕๑๔ ผวก.นราธิวาส ถวายช้าง ที่พระต�าหนัก ศุภร

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๑๔ ส่งเสด็จฯ ไปประเทศออสเตรเลีย สงวน

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ แปรพระราชฐานประทับแรม ที่หัวหิน ธีรนันท์

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ เสวยอาหารกลางวันที่เชิงเขาถ�้าพระยานคร 

ประจวบฯ

ธวัชชัย

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๑๔ ทรงเรือใบไปเสวยอาหารกลางวันที่เขาเต่า หัวหิน ธีรนันท์

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๑๔ เสด็จทรงปืนที่ค่ายธนะรัชต์ ปรานบุรี 

๐๒๑๙-๙๐๔ ทรงรถถัง

ศุภร, ธีรนันท์

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๑๔ ทรงรถถัง ที่ค่ายนเรศวร หัวหิน ธีรนันท์

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๔ ส่งเสด็จฯ กลับกรุงเทพฯ ที่สนามบินเฮลิคอปเตอร์ หัวหิน ธีรนันท์

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ บ้านกะเหรี่ยงโป่ง หนองหญ้าปล้อง เขาย้อย 

เพชรบุรี

ธีรนันท์, ศุภร

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๑๔ กิจกรรมแพทย์หลวง หัวหิน ศุภร

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ เยี่ยมชาวไร่ทับทิม เขาเต่า หัวหิน และทรงวิ่งไป

หาดทรายใหญ่

ธีรนันท์

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๑๔ เสด็จไร่ไทย-อิสราเอล เพชรบุรี หุบกะพง ศุภร, ธีรนันท์
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๑ มิถุนายน ๒๕๑๔ เสด็จเยี่ยมกะเหรี่ยงสองพี่น้อง เพชรบุรี ศุภร, ธีรนันท์

๕ มิถุนายน ๒๕๑๔ เสด็จทอดพระเนตรการสวนสนามรัชดาภิเษก ศุภร, ธีรนันท์

๘ มิถุนายน ๒๕๑๔ เสด็จทอดพระเนตรการสวนสนามรัชดาภิเษก ธีรนันท์, สงวน, 

ศิรพรรณ

๘  มิถุนายน ๒๕๑๔ นายกถนอมและคณะรัฐมนตรี เฝ้าฯ ถวายเหรียญดุษฎีฯ ศุภร

๘ มิถุนายน ๒๕๑๔ เสด็จวางศิลาฤกษ์ถนนรัชดาภิเษก ที่ถนนตก ศุภร, สงวน, 

ธีรนันท์

๙ มิถุนายน ๒๕๑๔ เสด็จฯ ออกมหาสมาคมที่พระที่นั่งอมรินทรฯ ศุภร

๑๐ มิถุนายน ๒๕๑๔ คณะทูตานุทูต เฝ้าฯ ถวายพระพร ที่พระที่นั่งจักรีฯ ศุภร

๑๐ มิถุนายน ๒๕๑๔ เสด็จฯ วัดพระแก้ว เนื่องในงานรัชดาภิเษก ศุภร

๑๐ มิถุนายน ๒๕๑๔ สมโภชน์ที่ท�าเนียบนายก วันรัชดาภิเษก ธีรนันท์

๑๐ มิถุนายน ๒๕๑๔ ถ่ายไฟที่ถนนราชด�าเนิน วันรัชดาภิเษก ธีรนันท์

๑๐ มิถุนายน ๒๕๑๔ สโมสรท�าเนียบนายก วันรัชดาภิเษก ธีรนันท์

๑๐ มิถุนายน ๒๕๑๔ ถ่ายไฟที่ถนนราชด�าเนิน วันรัชดาภิเษก ธีรนันท์

๑๑ มิถุนายน ๒๕๑๔ เสด็จฯ รับเจ้าชายญี่ปุ่นและชายา ที่ศิวาลัยมหาปราสาท ธีรนันท์, ศุภร

๑๗ มิถุนายน ๒๕๑๔ เสด็จฯ พระราชทานเข็มเสนาธิปัตย์และวุฒิบัตร 

ณ สโมสรทหารบก สี่เสา เทเวศร์

ธีรนันท์

๑๙ มิถุนายน ๒๕๑๔ ราชกุลวงศ์ เฝ้าฯ ถวายพระพร วันรัชดาภิเษก ตึกใหม่ ศุภร

๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๔ เสด็จฯ เปิดประชุมสมัยประชุมสภา ธีรนันท์

๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๔ เสด็จฯ เปิดประชุมสภา และเสด็จฯ แบบเสื้อที่ดุสิตธานี ศุภร

๒๔ มิถุนายน ๒๕๑๔ เสด็จฯ การแสดงแบบเสื้อที่ดุสิตธานี ศุภร

๒๖ มิถุนายน ๒๕๑๔ เสด็จฯ เปิดตึกหนังสือพิมพ์ สามเสน พระนคร ศิรพรรณ

๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๔ รับเสด็จที่สนามบินเชียงใหม่ ศุภร

๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๔ การแสดงของสุนัขทหาร ณ พระต�าหนักภูพิงค์ ศุภร

๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๔ เสด็จจากเชียงใหม่ไปเชียงราย ศุภร

๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๔ เสด็จ บก ๐๔ พระราชทานชุดคุ้มครองหมู่บ้าน ศุภร

๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๔ บ้านยางฮอบ ทอดพระเนตรการยิงปืน ศุภร

๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๔ เสด็จฯ จากบ้านยางฮอบ ถึงทุ่งติ้ว ศุภร

๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๔ ทุ่งติ้ว ศุภร

๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๔ เสด็จฯ กลับจากทุ่งติ้วถึงเชียงใหม่ ศุภร

๒๙ มิถุนายน ๒๕๑๔ เสด็จฯ กลับจากเชียงใหม่ถึงพระนคร ธีรนันท์
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๒๙ มิถุนายน ๒๕๑๔ เสด็จฯ เปิดตึก ๗๒ ปีที่ศิริราชพยาบาล ธนบุรี ศิรพรรณ

๑ กรกฎาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ วันลูกเสือ ๖๐ ปี ที่สนามศุภฯ ธีรนันท์, 

ศิรพรรณ

๔ กรกฎาคม ๒๕๑๔ วันประสูติ ทรงเลี้ยงพระที่ต�าหนัก ธีรนันท์

๔ กรกฎาคม ๒๕๑๔ วันประสูติ ที่ศาลาผกาภิรมย์ ธีรนันท์

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๔ คณะกรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล เฝ้าฯ ที่ดุสิดาลัย ธีรนันท์

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๑๔ พระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธีรนันท์

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๑๔ พระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และไตเติ้ล

ธีรนันท์

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๑๔ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บางเขน

ธีรนันท์

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๑๔ ทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยมหิดล ธีรนันท์

๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๔ งานนิทรรศการมหาสมนานุสรณ์ วัดบวร ธีรนันท์

๓ สิงหาคม ๒๕๑๔ เสด็จเปิดตึก ๓ ตึกที่โรงพยาบาลจุฬา ธีรนันท์

๔ สิงหาคม ๒๕๑๔ พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ

การเมือง

ธีรนันท์

๔ สิงหาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ เปิดงานแสดงตราไปรษณียากรแห่งชาติ ศิรพรรณ

๕ สิงหาคม ๒๕๑๔ พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ

การเมือง

ศิรพรรณ

๕ สิงหาคม ๒๕๑๔ รับเสด็จฯ ที่สนามบิน ธีรนันท์

๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๔ ออกรับแขกที่มาเฝ้าฯ เนื่องในวันเฉลิมสมเด็จฯ ธีรนันท์, ศุภร

๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๔ ทรงเลี้ยงพระวันเฉลิมฯ ณ พระต�าหนัก ศุภร

๑๔ สิงหาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ ประทับแรม ณ วังไกลกังวล หัวหิน ธีรนันท์

๑๕ สิงหาคม ๒๕๑๔ ทรงแข่งเรือใบอินเตอร์เนชั่นแนล มด ที่หัวหิน ธีรนันท์, ศุภร

๑๖ สิงหาคม ๒๕๑๔ ทรงแข่งเรือใบอินเตอร์เนชั่นแนล มด ที่หัวหิน ศุภร, ธีรนันท์

๒๐ สิงหาคม ๒๕๑๔ เสด็จทรงเยี่ยมฟาร์มไก่ ที่หาดทรายใหญ่ หัวหิน ธีรนันท์

๒๑ สิงหาคม ๒๕๑๔ ทรงแข่งเรือใบ โอ.เค. รอบเช้า ที่หัวหิน ธีรนันท์

๒๑ สิงหาคม ๒๕๑๔ ทรงแข่งเรือใบ โอ.เค. รอบบ่าย ที่หัวหิน ธีรนันท์

๒๒ สิงหาคม ๒๕๑๔ ทรงแข่งเรือใบ โอ.เค. รอบเช้า ที่หัวหิน ธีรนันท์

๒๒ สิงหาคม ๒๕๑๔ ทรงแข่งเรือใบ โอ.เค. รอบบ่าย ที่หัวหิน ธีรนันท์

๒๒ สิงหาคม ๒๕๑๔ ทรงแข่งเรือใบ โอ.เค. รอบบ่าย ที่หัวหิน ศุภร
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๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๔ เสด็จกลับจากหัวหิน (หัวหิน-กรุงเทพ) เฮลิคอปเตอร์ ธีรนันท์

๒๕ สิงหาคม ๒๕๑๔ ส่งเสด็จกลับอเมริกา ธีรนันท์

๒๕ สิงหาคม ๒๕๑๔ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันราชินีจูเลียนาและ

เจ้าชาย

ศุภร

๗ กันยายน ๒๕๑๔ หม่อมเจ้าภีศเดช รับเมล็ดพันธุ์ถั่วจากผู้แทนยูซ่อม 

ที่ กมว.

สงวน

๘ กันยายน ๒๕๑๔ เสด็จเยี่ยมราษฎร บ.ป่าผึ้ง อ.สูงเม่น จ.แพร่ ศุภร

๙ กันยายน ๒๕๑๔ พระราชทานกระบี่นายร้อยพิเศษ ณ หอประชุมกิตติขจร ธีรนันท์

๑๔ กันยายน ๒๕๑๔ เสด็จค่ายดารารัศมี จ.เชียงใหม่ ศุภร

๑๖ กันยายน ๒๕๑๔ เสด็จเททองพระมงคลนิมิต วัดบวรนิเวศน์ ธีรนันท์

๑๘ กันยายน ๒๕๑๔ เสด็จเททองวัดระฆังโฆษิตาราม ธนบุรี ธีรนันท์

๒๐ กันยายน ๒๕๑๔ เสด็จฯ ทรงดนตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธีรนันท์

๒๓ กันยายน ๒๕๑๔ ทรงหล่อพระที่กรมศิลปากร ธีรนันท์

๒๔ กันยายน ๒๕๑๔ เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดล ธีรนันท์

๓๐ กันยายน ๒๕๑๔ เสด็จฯ พระราชทานเข็มผู้บริจาคโลหิต ที่สภากาชาด ธีรนันท์

๗ ตุลาคม ๒๕๑๔ เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกัน

ราชอาณาจักร

ศิรพรรณ

๑๒ ตุลาคม ๒๕๑๔ เสด็จเปิดตึกสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และการเมือง

ธีรนันท์

๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๔ เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศิลปากร ศุภร

๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๔ เสด็จพระราชทานประกาศนียบัตรพยาบาล ณ ศิริราช

พยาบาล

ธีรนันท์

๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๔ เสด็จเปิดอาคารใหม่ของสมาคมพ่อค้าไทย ศิรพรรณ

๑๘ ตุลาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ ทอดผ้าป่าพระกฐิน เขาวัง ราชบุรี ศุภร

๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๔ เสด็จถวายผ้าพระกฐินวัดท่าตอ อยุธยา ศุภร

๒๓ ตุลาคม ๒๕๑๔ นักเรียนโรงเรียนจิตรลดาวางพวงมาลาพระรูปที่ลาน

พระรูป ร.๕

ธีรนันท์

๒๓ ตุลาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ วางพวงมาลาพระรูป ธีรนันท์

๒๕ ตุลาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ ถวายผ้ากฐิน วัดปราสาทเยอร์เหนือ กิ่งอ.ไพรบึง 

อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ศุภร

๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ จากศรีสะเกษ ไปขอนแก่น ศุภร
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๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๔ ทรงเปิดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๗ บ.แดง 

อ.วาปีปทุม

ศุภร

๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๔ ทรงเยี่ยมราษฎร บ.แดง อ.วาปีปทุม ศุภร

๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๔ ทรงเปิดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๘ 

บ.เหล่าก้างปลา มหาสารคาร

ศุภร

๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๔ ทรงเปิดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๖ บ้านกอก 

มหาสารคาม

ศุภร

๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๔ เยี่ยมราษฎรที่กู่สันตรัตน์ ต.หนองไผ่ มหาสารคาม ศุภร

๒๙ ตุลาคม ๒๕๑๔ เสด็จเปิดงานชุมนุมแม่บ้าน ณ วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ธีรนันท์

๒๙ ตุลาคม ๒๕๑๔ เสด็จเปิดงานชุมนุมแม่บ้าน

๓๐ ตุลาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ บางน�้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

ธีรนันท์

๒๙ ตุลาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ เททอง พระวัดราชาธิวาสวิหาร ศุภร

๓๑ ตุลาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ  บางน�้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ธีรนันท์

๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ เสด็จฯ เปิดอาคารฝึกอาชีพ โรงเรียนราชประชาสมาสัย 

พระประแดง

ศุภร

๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ ลงเรือตะวันส่องแสง ไปวัดท่าตอ อยุธยา ศุภร

๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ วัดภูเขาทอง อยุธยา ศุภร

๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ ทอดพระเนตรวัดที่ประหารเจ้านายด้วยท่อนจันทร์ 

๑๔ องค์

ศุภร

๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๑๔ งานราชวัลลภ ณ กรมทหารมหาดเล็ก ร.อ. ธีรนันท์

๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๑๔ รับเสด็จ ฯ กลับมาจากออสเตรเลีย ธีรนันท์

๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๑๔ เสด็จฯ ทรงดนตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ธีรนันท์

๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๑๔ เสด็จวัดกุฎีจีน บางปะอิน อยุธยา ธีรนันท์

๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๑๔ เสด็จฯ อยุธยา (วัดใหม่ชัยมงคล) ธีรนันท์

๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๑๔ ส่งเสด็จฯ ไปญี่ปุ่น ศุภร

๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๑๔ เสด็จฯ กก.ชด. เขต ๒ พระราชทานเครื่องอุปโภค ศุภร

๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๑๔ เสด็จฯ ปราจีนบุรี (กก.ชด. เขต ๒ บ้านสะแหง) ศุภร

๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๑๔ เสด็จฯ ปราจีนบุรี (เสวยอาหารกลางวัน บ.คลองน�้าใส) ศุภร

๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๑๔ เสด็จฯ ปราจีนบุรี (บ.คลองน�้าใส อรัญประเทศ) ศุภร

๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๑๔ เสด็จฯ ปราจีนบุรี (บ.คลองน�้าใส บ.ตาเรือ) ศุภร
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๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๑๔ เสด็จฯ ปราจีนบุรี (บ.คลองน�้าใส บ.ตาเรือ) สาธิตทาง

อากาศ ลพบุรี

ศุภร

๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๑๔ กลับจากประเทศญี่ปุ่น ธีรนันท์

๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๑๔ เสด็จทอดพระเนตรการแสดงสาธิตทางอากาศ ลพบุรี ศุภร

๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๑๔ เสด็จฯ วางพวงมาลา พระรูป ร.๖ เปิดงานวชิราวุธฯ ธีรนันท์

๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๑๔ เสด็จฯ เปิดโรงเรียนปานะพันธ์ ธีรนันท์

๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๑๔ เสด็จฯ ประทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต สภากาชาด ศุภร

๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๑๔ เสด็จฯ เปิดเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี ศุภร

๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๑๔ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรบริเวณเขื่อนสิรินธร ศุภร

๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๑๔ พระราชทานเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า โรงพยาบาลทุ่งศรีเมือง 

(โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์)

ศุภร

๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๑๔ พิธีเปิดโรงเรียนวัดศรีอุบลรัตนาราม จ.อุบล ศุภร

๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๑๔ เยี่ยมราษฎรบริเวณทุ่งศรีเมือง ศุภร

๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๑๔ เสด็จเปิดเขื่อนสิรินธร จ.อุบล ธีรนันท์

๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๑๔ วัดศรีอุบลรัตนาราม จ.อุบล ธีรนันท์

๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๑๔ เสด็จเปิดเขื่อนสิรินธร จ.อุบล ธีรนันท์

๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๑๔ เสด็จฯ ทอดพระเนตรเมืองจ�าลองโบราณ บางปู ธีรนันท์

๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๑๔ พระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยประสานมิตร ธีรนันท์, สุนันท์

๑ ธันวาคม ๒๕๑๔ เสด็จเปิดกรีฑาศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๓๔ 

สนามศุภฯ

ธีรนันท์

๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๔ ไตเติ้ลสนามบินเชียงใหม่, ไตเติ้ลต�าหนัก ออบหลวง 

เชียงใหม่

ธีรนันท์

๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ เสวยอาหารกลางวันที่ออบหลวง ศุภร

๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ ดอยปุย ศุภร

๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๔ พระอาทิตย์ตกที่ดอยปุย, ดอกไม้ที่ต�าหนัก ธีรนันท์

๑๔ ธันวาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ เยี่ยมต�ารวจที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาล

สวนดอก จ.เชียงใหม่

ศุภร

๑๔ ธันวาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ สถานีบ�ารุงพันธุ์สัตว์ ฟาร์มแม่หยวก เชียงใหม่ ธีรนันท์

๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๔ โรงพยาบาลสวนดอก, เยี่ยมชาวเขา แม่โถ เชียงใหม่ ศุภร

๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๔ รักษาคนบาดเจ็บ แม่โถ อ.จอมทอง เชียงใหม่ ศุภร

๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๔ บ้านแม่โถ พระราชทานของเด็ก ศุภร
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๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๔ บ้านแม่โถ ศุภร

๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๔ ส�านักสงฆ์ดอยอินทนนท์ บ้านผาหมอน ศุภร

๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๔ บ้านผาหมอน ศุภร

๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๔ บ้านขุนวาง ต. แม่อิน อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ศุภร

๒ ธันวาคม ๒๕๑๔ ประทานเหรียญกาชาด ที่ตึกศักรินภักดี สภากาชาด ศุภร

๓ ธันวาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ สวนสนามราชวัลลภ

รายการฟิล์มขาวด�า

รายการพระราชชนนี (ดูพระราชชนนี)

ศุภร

๘ ธันวาคม ๒๕๑๔ งานอุทยานสโมสร ศุภร

๘ ธันวาคม ๒๕๑๔ งานอุทยานสโมสร, รับเสด็จฯ ที่เชียงใหม่ ศุภร

๑๙ ธันวาคม ๒๕๑๔ สรงน�้าพระศพ สมเด็จพระสังฆราช วัดบวร รอ.ปาล

๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ วัดบวร วัดพระแก้ว กลับออสเตรเลีย รอ.ปาล

๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๔ บ้านขุนวาง ศุภร

๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๔ บ้านขุนวาง ทรงตัดสินคดีผัวเมีย ศุภร

๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๔ เสด็จบ้านช่างเคี่ยน ศุภร, ธีรนันท์

๑๙ ธันวาคม ๒๕๑๔ เสด็จกลับกรุงเทพฯ สรงน�้าพระศพสมเด็จพระสังฆราช 

วัดบวร

ศุภร

๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ จากเชียงใหม่ไปอุดร ศุภร

๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๔ ทรงปลูกต้นไม้ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศุภร

๒๓ ธันวาคม ๒๕๑๔ ส่งเสด็จฯ ที่สนามบินเฮลิคอปเตอร์ ไปผาหมี แม่จัน 

ดอยสะโงะ

ธีรนันท์

๒๓ ธันวาคม ๒๕๑๔ ส่งเสด็จฯ ที่สนามบินเฮลิคอปเตอร์ ไปผาหมี แม่จัน 

ดอยสะโงะ

ศุภร

๒๓ ธันวาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ ผาหมี พระราชทานไก่พันธุ์  

วัวพันธุ์ แม่สาย เชียงราย

ศุภร

๒๓ ธันวาคม ๒๕๑๔ พระราชทานไก่พันธุ์ วัวพันธุ์ เครื่องเรียนแก่เด็ก ศุภร

๒๓ ธันวาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ ที่ผาหมี ศุภร

๒๓ ธันวาคม ๒๕๑๔ เสด็จแม่จัน ทอดพระเนตรการเพาะชา กาแฟ ศุภร

๒๓ ธันวาคม ๒๕๑๔ การแสดงระหว่างเสวยที่นิคมแม่จัน ศุภร

๒๓ ธันวาคม ๒๕๑๔ จากแม่จันไปดอยสะโงะ ป่าสกน้อย เชียงแสน เชียงราย ศุภร
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๒๓ ธันวาคม ๒๕๑๔ ที่ดอยสะโงะ ศุภร

๒๕ ธันวาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ ฐานปืนบ้านน�้ามิน ทรงฟังบรรยาย ศุภร

๒๕ ธันวาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ ฐานปืนบ้านน�้ามิน  ชุดคุ้มครองหมู่บ้าน ศุภร

๒๕ ธันวาคม ๒๕๑๔ จากน�้ามินไปเชียงค�า บก.๑๐๓ เชียงค�า ศุภร

๒๕ ธันวาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ โรงพยาบาลเชียงค�า ศุภร

๒๕ ธันวาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ โรงพยาบาลเชียงค�า, เยี่ยมต�ารวจกรมทาง

ที่ถูกยิง

ศุภร

๒๕ ธันวาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ เชียงค�า บ้่านท่าข้าม เชียงราย ศุภร

๒๕ ธันวาคม ๒๕๑๔ พระราชทานของ แก่ชุด ช.ค.บ. บ้านท่าข้าม ศุภร

๒๕ ธันวาคม ๒๕๑๔ พระราชทานของชาวบ้าน บ้านท่าข้าม ศุภร

๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๔ เสด็จฯ วัดพระธาตุล�าปางหลวง อ.เกาะคา ล�าปาง ธีรนันท์

๒๗ ธันวาคม ๒๕๑๔ เสด็จสวนสองแสน ธีรนันท์

๑ มกราคม ๒๕๑๕ เสด็จเยี่ยมต�ารวจบาดเจ็บ ที่สวนดอก ธีรนันท์

๔ มกราคม ๒๕๑๕ บ้านปู่หมื่นใน แม่อาย อ.ฝาง เชียงใหม่ ศุภร

๔ มกราคม ๒๕๑๕ บ้านปู่หมื่นใน ไปโรงเรียนมหาราช ๖ ห้วยผักไผ่ อ.ฝาง ศุภร

๔ มกราคม ๒๕๑๕ บ้านห้วยผักไผ่ ศุภร

๔ มกราคม ๒๕๑๕ บ้านผักไผ่ ปางควาย ศุภร

๔ มกราคม ๒๕๑๕ บ้านปางควาย ศุภร

๔ มกราคม ๒๕๑๕ บ้านปางควาย บ้านขุนห้วยต้นผึ้ง ศุภร

๕ มกราคม ๒๕๑๕ โรงพยาบาลสวนดอก น�้าตกแม่สาน้อย ธีรนันท์

๕ มกราคม ๒๕๑๕ เสด็จน�้าตกแม่สาน้อย (ทุกพระองค์) ธีรนันท์

๖ มกราคม ๒๕๑๕ ทุกพระองค์เสด็จฯ ไร่ฝิ่นผากลอง ธีรนันท์

๗ มกราคม ๒๕๑๕ โรงเรียนตชด. บ�ารุง ๙๒ บ้านขุนห้วยต้นผึ้ง สะเมิง 

เชียงใหม่

ศุภร

๗ มกราคม ๒๕๑๕ บ้านขุนห้วยต้นผึ้ง ศุภร

๗ มกราคม ๒๕๑๕ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ ๒ บ้านหนองหอย โป่งแยง 

เชียงใหม่

ศุภร

๗ มกราคม ๒๕๑๕ บ้านหนองหอย ศุภร

๗ มกราคม ๒๕๑๕ เสด็จปางป่าคา ศุภร

๗ มกราคม ๒๕๑๕ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๗ บ้านแม่สาใหม่ โป่งแยง 

แม่ริม

ศุภร
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๗ มกราคม ๒๕๑๕ บ้านแม่สาใหม่ ศุภร

๘ มกราคม ๒๕๑๕ บ่อน�้าร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ธวัชชัย, ธีรนันท์

๑๑ มกราคม ๒๕๑๕ ท�าบุญเลี้ยงพระบนต�าหนักภูพิงค์ ธีรนันท์

๑๑ มกราคม ๒๕๑๕ ทรงเลี้ยงน�้าชานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ่างเก็บ

น�้าภูพิงค์

ธีรนันท์

๑๒ มกราคม ๒๕๑๕ ส่งเสด็จฯ กลับที่สนามบินเชียงใหม่ ธีรนันท์

๑๒ มกราคม ๒๕๑๕ เสด็จเปิดศูนย์ชาวเขา ตชด. เขต ๕ เชียงใหม่ ธีรนันท์

๑๒ มกราคม ๒๕๑๕ เสด็จเยี่ยมกองประชาสัมพันธ์ เขตล�าปาง ธีรนันท์

๑๓ มกราคม ๒๕๑๕ เสด็จฯ บ้านเมืองเล็น อ.สันทราย เยี่ยมช่างกสิกร ธีรนันท์

๑๔ มกราคม ๒๕๑๕ พระราชทานปริญญามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธีรนันท์

๑๕ มกราคม ๒๕๑๕ เสด็จฯ สวนส้ม วังน�้าค้าง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ธีรนันท์

๑๖ มกราคม ๒๕๑๕ เสด็จโรงผลิตอาหารกระป๋อง ล�าปาง ธวัชชัย, ธีรนันท์

๑๖ มกราคม ๒๕๑๕ เสด็จ ฯ วัดมงคลพระยาแต้ ล�าปาง ธีรนันท์

๒๐ มกราคม ๒๕๑๕ เสด็จฯ กลับจากแปรพระราชฐาน เชียงใหม่ ศุภร

๒๕ มกราคม ๒๕๑๕ สังเวยวิญญาณพระนเรศวร อ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ ศุภร

๒๗ มกราคม ๒๕๑๕ ทอดพระเนตรการแสดงอนุกาชาด ที่สนามศุภฯ ธีรนันท์

๒๘ มกราคม ๒๕๑๕ เสด็จฯ งานกาชาด ที่สวนอัมพร

รายการสมเด็จพระราชชนนี (ดูพระราชชนนี)

ธีรนันท์

๒๙ มกราคม ๒๕๑๕ ฟุตบอลประเพณี จุฬา-ธรรมศาสตร์ ธีรนันท์

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ งานกาชาดที่สวนอัมพร ศุภร

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ ขาว ด�า เทสท์กล้อง    -

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ เปิดการแสดงการพิมพ์ โรงพิมพ์ลาดพร้าว คุรุสภา ธีรนันท์

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ ประทานรางวัลกรีฑา ณ สนามศุภฯ ธีรนันท์

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ รับควีนเอลิซาเบธที่สะพานพุทธ ธวัชชัย

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ รับควีนเอลิซาเบธที่ท่าราชวรดิฐ รอ.ปาล

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ รับควีนเอลิซาเบธที่สนามหลวง ธีรนันท์

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ รับควีนเอลิซาเบธที่สนามหลวง และวังหลวง ธีรนันท์

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ ไตเติ้ล ควีนเอลิซาเบธ ธีรนันท์

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ ทรงเลี้ยงอาหารกลางวันควีนเอลิซาเบธ บนต�าหนัก ธีรนันท์

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ รับควีนเอลิซาเบธแห่งอังกฤษ ศุภร

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ ทรงเลี้ยงอาหารกลางวันควีนเอลิซาเบธ บนต�าหนัก ศุภร
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๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ ทรงเลี้ยงควีนเอลิซาเบธ ที่จักรี ศุภร, ธีรนันท์

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ ควีนเอลิซาเบธเสด็จฯ สภากาชาด ธีรนันท์

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ ควีนเอลิซาเบธเสด็จฯ เมืองโบราณ บางปู ศุภร

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ คณะนิสิตมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เฝ้าฯ เจ้าหญิงแอนน์ 

บรมพิมาน

รอ.ปาล

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ ไตเติ้ล ควีนเอลิซาเบธ ธีรนันท์

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ เรือบริเทเนีย ไปต�าหนักภูพิงค์ เชียงใหม่ ศุภร

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ รับเสด็จฯ ที่สนามบินเชียงใหม่ ธีรนันท์

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ ขันโตกที่พระต�าหนักภูพิงค์ ธีรนันท์

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ ดอกไม้ไฟที่ภูพิงค์ ธีรนันท์

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ ขันโตกที่พระต�าหนักภูพิงค์ ศุภร

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ ขันโตกและดอกไม้ไฟ ที่ภูพิงค์ ศุภร

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ ช้างท�างานที่แม่สา ศุภร

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ ดอกไม้ที่ต�าหนักภูพิงค์ ศุภร

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ ควีนเอลิซาเบธทอดพระเนตรช้างท�างานที่น�้าตกแม่สา ธีรนันท์

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ ควีนเอลิซาเบธทอดพระเนตรเครื่องเขิน เชียงใหม่ ธีรนันท์

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ ส่งเสด็จควีนเอลิซาเบธที่สนามบินเชียงใหม่ ธีรนันท์, ศุภร

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ ส่งเสด็จฯ ที่สนามบินชียงใหม่กลับกรุงเทพฯ ศุภร

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ เสด็จฯ ยกช่อฟ้าอุโบสถ วัดพระแท่นดงรัง อ.ท่ามะกา 

จ.กาญจนบุรี

รายการสมเด็จพระราชชนนี

ศุภร

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ เสด็จฯ ยกช่อฟ้าอุโบสถ วัดพระแท่นดงรัง อ.ท่ามะกา 

จ.กาญจนบุรี

ศุภร

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ ประทานกระบี่ นายร้อยกระทรวงกลาโหม ธีรนันท์

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ เสด็จเปิดตึก ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ธีรนันท์

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ เสด็จเปิดยกช่อฟ้าวัดพุทธมงคลนิมิต นครสวรรค์

เยี่ยมราษฎร

ศุภร, ธีรนันท์

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ เสด็จฯ วางศิลาฤกษ์วัดจักรวรรดิฯ (สามปลื้ม) ธีรนันท์

๔ มีนาคม ๒๕๑๕ เสด็จทรงดนตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ศิรพรรณ, 

ธีรนันท์

๙ มีนาคม ๒๕๑๕ เสด็จฯ เปิดโรงโคนมหนองโพธิ์ ราชบุรี ศุภร, ธีรนันท์
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๑๐ มีนาคม ๒๕๑๕ เสด็จเปิดงานสินค้าไทย วังสราญรมย์ ธีรนันท์

๑๘ มีนาคม ๒๕๑๕ เปิดงานร�าลึกคนพิการ สวนอัมพร ศิรพรรณ

๑๘ มีนาคม ๒๕๑๕ ทรงดนตรีที่วิทยาลัยประสานมิตร ศิรพรรณ

๑๕ มีนาคม ๒๕๑๕ พระราชทานเพลิงศพผู้เสียชีวิตปราบปรามคอมมิวนิสต์ 

วัดพระศรีฯ

ศุภร

๒๑ มีนาคม ๒๕๑๕ จากหนองไผ่ล้อม ถึงเขื่อนน�้าพรม ศุภร

๒๓ มีนาคม ๒๕๑๕ ยกพระเกตุมาลาพระพุทธ วัดกุฎีทอง อยุธยา ศุภร

๒๔ มีนาคม ๒๕๑๕ พระราชทานเข็มแสนยาธิปัตย์และวุฒิบัตร 

ณ สโมสร ทบ.

ศุภร

๒๕ มีนาคม ๒๕๑๕ เสด็จเปิดภาคเรียนโรงเรียนจิตรลดา รอ.ปาล, 

ประสาทพร

๒๗ มีนาคม ๒๕๑๕ รับประธานาธิบดีอินเดียที่ดอนเมือง ศุภร, สุนันท์

๒๗ มีนาคม ๒๕๑๕ รับประธานาธิบดีอินเดียที่ผ่านฟ้า ธีรนันท์

๒๗ มีนาคม ๒๕๑๕ รับประธานาธิบดีอินเดียที่ผ่านฟ้าและจุฬาฯ ธีรนันท์

๒๗ มีนาคม ๒๕๑๕ รับประธานาธิบดีอินเดียที่บรมพิมาน จักรีฯ รอ.ปาล

๑๙ มีนาคม ๒๕๑๕ เสด็จฯ อุดรฯ ศุภร

๑๙ มีนาคม ๒๕๑๕ เสด็จฯ อุดรฯ ทอดพระเนตรการแสดงของลูกเสือ ศุภร

๒๐ มีนาคม ๒๕๑๕ เสด็จฯ อุดรฯ ทอดพระเนตรโบราณสถาน วัดโพธิ์ศรีใน ศุภร

๒๐ มีนาคม ๒๕๑๕ เสด็จฯ อุดรฯ เยี่ยมราษฎร ศุภร

๒๑ มีนาคม ๒๕๑๕ เสด็จ ฯ ออกจากอุดรฯ ศุภร

๒๑ มีนาคม ๒๕๑๕ เสด็จฯ ถึงสนามบินขอนแก่น ศุภร

๒๑ มีนาคม ๒๕๑๕ เสด็จฯ บ้านไผ่ล้อม ศุภร

๒๗ มีนาคม ๒๕๑๕ ประธานาธิบดีอินเดียและภริยา เฝ้าฯ ที่สวนจิตรฯ ศุภร

๒๗ มีนาคม ๒๕๑๕ ทรงเลี้ยงประธานาธิบดีอินเดีย จักรี กาชาด ศุภร

๒๗ มีนาคม ๒๕๑๕ ทรงเลี้ยงประธานาธิบดีอินเดียและภริยา ธีรนันท์

๒๘ มีนาคม ๒๕๑๕ พระราชทานปริญญา จุฬาฯ แก่ประธานาธิบดีอินเดีย ธีรนันท์

๒๘ มีนาคม ๒๕๑๕ ภริยาประธานาธิบดีอินเดียเยี่ยมสภากาชาดไทย ประสาทพร

๒๘ มีนาคม ๒๕๑๕ ประธานาธิบดีอินเดียที่เมืองโบราณ บางปู ศุภร

๒๙ มีนาคม ๒๕๑๕ ประธานาธิบดีอินเดียเลี้ยงตอบที่ดุสิตธานี ศุภร, ธีรนันท์

๓๐ มีนาคม ๒๕๑๕ ประธานาธิบดีอินเดียทูลลาที่สวนจิตรลดา และดอนเมือง ศุภร

๓๐ มีนาคม ๒๕๑๕ ส่งประธานาธิบดีกลับที่ดอนเมือง ศุภร
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๓๐ มีนาคม ๒๕๑๕ เปิดตึกโรงพยาบาลเด็กปัญญาอ่อน พญาไท ธีรนันท์

๖ เมษายน ๒๕๑๕ เสด็จฯ เปิดประชุมแม่ชีไทยครั้งที่ ๓ ที่วัดบวรฯ ธีรนันท์

๖ เมษายน ๒๕๑๕ พระราชทานกระบี่นายร้อย ที่กระทรวงมหาดไทย ประสาทพร

๖ เมษายน ๒๕๑๕ เสด็จฯ ถวายบังคมพระรูป ร.๑ มีประชาชนถวายฎีกา ธีรนันท์

๖ เมษายน ๒๕๑๕ พระราชทานกระบี่นายร้อย ที่จปร. (รุ่นที่๓) ธีรนันท์

๗ เมษายน ๒๕๑๕ ทรงเจิมเทพีพืชมงคล วัดพระแก้ว ธีรนันท์

๘ เมษายน ๒๕๑๕ แรกนาขวัญที่สวนจิตรฯ และเจิมยุ้งข้าว ธีรนันท์

๘ เมษายน ๒๕๑๕ แรกนาขวัญ ที่สนามหลวง ศุภร

๘ เมษายน ๒๕๑๕ ทรงเจิมยุ้งข้าวที่สวนจิตรฯ ศุภร

๒ เมษายน ๒๕๑๕ ทรงฝากออมสินที่หัวหิน ธวัชชัย

๒ เมษายน ๒๕๑๕ เลี้ยงวันประสูติ ที่หัวหิน ศิรพรรณ

๑๙ เมษายน ๒๕๑๕ เสด็จฯ ส่วนพระองค์ เขื่อนแก่งกระจาน ธีรนันท์

๑๙ เมษายน ๒๕๑๕ เสด็จทรงปืนค่ายธนะรัชต์ ไตเติ้ลวัดราษฎร์เจริญธรรม ศุภร

๒๐ เมษายน ๒๕๑๕ เสด็จฯ ฝังลูกนิมิตวัดราษฎร์เจริญธรรม ศุภร

๒๖ เมษายน ๒๕๑๕ เสด็จเรือจันทร์ จากหัวหิน เนื่องในโอกาสราชาภิเษก

สมรส

ศิรพรรณ

๒๗ เมษายน ๒๕๑๕ เสด็จฯ ถึงเกาะพะลวย ศิรพรรณ

๒๗ เมษายน ๒๕๑๕ พระราชทานของผู้มารับเสด็จฯ ศิรพรรณ

๒๗ เมษายน ๒๕๑๕ เสด็จเยี่ยมราษฎรที่เกาะพะลวย ศิรพรรณ

๒๗ เมษายน ๒๕๑๕ ทอดพระเนตรการปลูกพืชที่เกาะพะลวย ศิรพรรณ

๒๘ เมษายน ๒๕๑๕ ทอดพระเนตรหมู่เกาะอ่างทอง ศิรพรรณ

๒๘ เมษายน ๒๕๑๕ เสด็จฯ ขึ้นเกาะ ศิรพรรณ

๒๘ เมษายน ๒๕๑๕ เสด็จเกาะวัวตาหล�า ศิรพรรณ

๒๘ เมษายน ๒๕๑๕ เสด็จทอดพระเนตรเกาะวัวตาหล�า ศิรพรรณ

๒๘ เมษายน ๒๕๑๕ เสวยอาหารค�่าที่เรือหลวงจันทร ศิรพรรณ

๒๘ เมษายน ๒๕๑๕ การแสดงและการร้องเพลง บนเรือ ศิรพรรณ

๒๙ เมษายน ๒๕๑๕ พระราชทานของที่บ้านเฉวงน้อย เกาะสมุย ศิรพรรณ

๒๙ เมษายน ๒๕๑๕ เสด็จฯ กลับหัวหิน ศิรพรรณ

๓๐ เมษายน ๒๕๑๕ เสด็จฯ กลับหัวหิน ศิรพรรณ

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๑๕ เสด็จฯ เสวยพระกระยาหารกลางวัน ที่ศูนย์ปราณบุรี ธีรนันท์
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๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๕ เสด็จทอดพระเนตรการแข่งขันฟุตบอล ระหว่างทีม 

ราชบริพารกับทีมราชวัลลภ ราชบริพารชนะ ๓-๑

ธีรนันท์

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๑๕ เสด็จฯ ไร่หุบกะพง เพชรบุรี ศุภร, ธีรนันท์

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๕ เสด็จฯ บน.๕ ประจวบฯ ธีรนันท์

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๕ เสด็จฯ นิคมสร้างตนเอง ประจวบฯ ธีรนันท์

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๕ เสด็จฯ กองบินน้อยที่ ๕ ประจวบฯ ศุภร

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๕ เสด็จฯ กองบินน้อยที่ ๕ ประจวบ วิสาขะฯ ศุภร

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๑๕ เสด็จฯ หาดทรายใหญ่ เขาเต่า ธีรนันท์

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๕ เสด็จฯ วิสาขบูชา เพชรบุรี

๓๕๑-วัดพุทธไสยาสน์, วัดสระบัว

๓๕๒-วัดเขาวง, พระธาตุจอมเพชร

๓๕๕-วัดสระบัว

๓๕๖-บนพระที่นั่ง

๓๕๗-๓๕๘-พระธาตุจอมเพชร

ธีรนันท์, ศุภร

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๑๕ ทรงเรือใบทดลองที่หัวหิน ธีรนันท์

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๑๕ พระราชทานรางวัล เรือใบที่หัวหิน ธีรนันท์

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๑๕ เสด็จฯ ทอดพระเนตรการยิงปืนที่ค่ายธนะรัชต์ ธีรนันท์

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๑๕ เสด็จฯ เปิดโรงพยาบาล เพชรบุรี ศุภร

๑ มิถุนายน ๒๕๑๕ ชุดวนิพก แห่นางแมวขอฝน ที่เขาเต่า ธีรนันท์

๑ มิถุนายน ๒๕๑๕ เสด็จทอดพระเนตรโบราณวัตถุ เพชรบุรี ธีรนันท์

๒ มิถุนายน ๒๕๑๕ ฟุตบอลประเพณี ราชบุรี นครปฐม 

๓๗๐ นครปฐมชนะ ๑-๐

๓๗๑-๓๗๒-รอบสองเสมอ ๑-๑

ธีรนันท์

๒ มิถุนายน ๒๕๑๕ เสด็จฯ หนองพลับ ศุภร

๓ มิถุนายน ๒๕๑๕ แข่งเรือใบ โอ.เค. ดร.รชฎ ที่ ๑  รอบเช้า ๙๐๑ ที่ ๑๐ ธีรนันท์

๓ มิถุนายน ๒๕๑๕ ทรงแข่งเรือใบรอบบ่าย ธีรนันท์

๓ มิถุนายน ๒๕๑๕ แข่งเรือใบ โอ.เค. ดร.รชฎ ที่ ๑  รอบเช้า ๙๐๑ ที่ ๑๐

บวงสรวงพระรูปที่หัวหิน

ศุภร

๔ มิถุนายน ๒๕๑๕ แข่งเรือใบ โอ.เค. รอบเช้า 

มร.วอลเลอร์ ที่ ๑  ดร.รชฎ ที่ ๒ ๙๐๑ ที่ ๓

ศุภร

๔ มิถุนายน ๒๕๑๕ แข่งเรือใบ โอ.เค. รอบบ่าย  

มร.วอลเลอร์ ที่ ๑  ดร.รชฎ ที่ ๒ ๙๐๑ ที่ ๓

ศุภร
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๔ มิถุนายน ๒๕๑๕ พระราชทานรางวัลเรือใบ โอ.เค. ธีรนันท์

๑๐ มิถุนายน ๒๕๑๕ เสด็จฯ ศูนย์ฝึกสุนัขสงคราม ปากช่อง ราชสีมา

๐๓๘๒-ระวังยาม ค้นหาระเบิด

๐๓๘๓-หากับระเบิด

ศุภร

๑๓ มิถุนายน ๒๕๑๕ เสด็จฯ ค่ายจักรพงศ์  ปราจีนบุรี ศุภร, ธีรนันท์

๑๖ มิถุนายน ๒๕๑๕ เสด็จฯ บ�าเพ็ญกุศลพระสังฆราชวัดบวร ธีรนันท์

๑๗ มิถุนายน ๒๕๑๕ แห่พระศพสมเด็จพระสังฆราชจากวัดบวรถึง 

วัดเทพศิรินทร์

ธีรนันท์, 

ประสาทพร

๑๙ มิถุนายน ๒๕๑๕ เสด็จเปิดวิหารพระพุทธสิหิงส์ วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง 

ราชบุรี

ศุภร

๒๒ มิถุนายน ๒๕๑๕ พิธีพุทธาภิเษกสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต วัดระฆัง ศุภร

๒๒ มิถุนายน ๒๕๑๕ วางศิลาฤกษ์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดระฆัง ศุภร

๒๒ มิถุนายน ๒๕๑๕ พิธีพุทธาภิเษกสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต วัดระฆัง ธีรนันท์

๒๓ มิถุนายน ๒๕๑๕ เสด็จฯ ยกช่อฟ้า วัดพรหมรังษี จ.ลพบุรี ศิรพรรณ

๒๓ มิถุนายน ๒๕๑๕ เสด็จฯ ยกช่อฟ้า วัดพรหมรังษี จ.ลพบุรี, เยี่ยมราษฎร ศิรพรรณ

๒๓ มิถุนายน ๒๕๑๕ เสด็จฯ ยกช่อฟ้า วัดพรหมรังษี จ.ลพบุรี ศุภร

๒๓ มิถุนายน ๒๕๑๕ เสด็จฯ ยกช่อฟ้า วัดพรหมรังษี จ.ลพบุรี, เยี่ยมราษฎร ศุภร

๒๙ มิถุนายน ๒๕๑๕ ในหลวงทรงเททองวัดนาคกลางธนบุรี ธีรนันท์

๑ กรกฎาคม ๒๕๑๕ เสด็จฯ วันลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามศุภฯ ศิรพรรณ, 

ประสาทพร

๓ กรกฎาคม ๒๕๑๕ เสด็จตึกปริยธรรม วัดพระศรี บางเขน ธีรนันท์

๕ กรกฎาคม ๒๕๑๕ เสด็จเททองหล่อพระรูป ร.๖ กรมศิลป์ ธีรนันท์

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๕ พระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วันที่ ๑

ประสาทพร

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๑๕ พระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วันที่ ๒

ธีรนันท์

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๑๕ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ุ แทนพระองค์จารึกพระสุพรรณ

บัตร สถาปนาสมเด็จ พระวันรัต วัดโพธิ์ เป็นสมเด็จ

พระสังฆราช ที่วัดพระแก้ว

ศุภร

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๕ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บางเขน

ประสาทพร

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๑๕ เสด็จฯ ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช ที่วัดพระแก้ว ศุภร, ธีรนันท์
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๒๑ กรกฎาคม ๒๕๑๕ เสด็จฯ ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช ที่วัดพระแก้ว 

และทรงบ�าเพ็ญกุศล ที่วัดบวร

ธีรนันท์

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๑๕ เสด็จเปิดโรงเรียนนวมหาราชานุสรณ์ วัดวังกระโจม 

นครนายก

ศุภร

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑๕ ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล วัดบวร พระ ๑๗๐ รูป ศุภร

๑ สิงหาคม ๒๕๑๕ ทรงเปิดตึกรัชดาภิเษก สวนพุดตาล ธีรนันท์

๔ สิงหาคม ๒๕๑๕ พระราชทานเข็มบริจาคโลหิต ที่สวนอัมพร ธีรนันท์, 

ประสาทพร

๗ สิงหาคม ๒๕๑๕ พระราชทานเนติบัณฑิตยสภา ธีรนันท์

๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๕ ทรงเลี้ยงพระวันเฉลิมฯ สมเด็จฯ บนพระต�าหนัก ศุภร, ปรสาทพร

๑๓ สิงหาคม ๒๕๑๕ ถวายพระพรวันเฉลิมฯ สมเด็จฯ ประสาทพร

๑๗ สิงหาคม ๒๕๑๕ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ

การเมือง

ธีรนันท์

๑๘ สิงหาคม ๒๕๑๕ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ

การเมือง

ประสาทพร

๓๑ สิงหาคม ๒๕๑๕ ส่งเสด็จฯ ที่ดอนเมืองไปปัตตานี ศิรพรรณ

๓๑ สิงหาคม ๒๕๑๕ เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทร์ จ.ปัตตานี, เยี่ยมราษฎร

ธีรนันท์

๑ กันยายน ๒๕๑๕ เยี่ยมราษฎร นิคมกือลอง จ.ยะลา ธีรนันท์, ธวัชชัย

๑ กันยายน ๒๕๑๕ เยี่ยมราษฎรตันหยง นราธิวาส ธวัชชัย

๑๙ สิงหาคม ๒๕๑๕ ทรงดนตรี ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ประสาทพร

๒๐ สิงหาคม ๒๕๑๕ เปิดโรงเรียนปริยัติธรรมรวิ เทวานันท์ วัดเทวสังฆาราม 

จ.กาญจนบุรี, เยี่ยมกิจการ, เยี่ยมราษฎร, สะพานแม่น�้า

แคว, บ้านดอนเจดีย์

ธีรนันท์

๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๕ ถ่ายที่เมืองนอก แก้วขวัญ

๒๕ สิงหาคม ๒๕๑๕ ทอดพระเนตรแบบเสื้อชาวเขาที่โรงแรมเชอราตัน ธีรนันท์

๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๕ พิมพ์ หนังสมเด็จพระสังฆราชเขมร ขาวด�า รอ.ปาล

๒๙ สิงหาคม ๒๕๑๕ ทรงเททองหล่อพระที่วัดบวร ประสาทพร, 

ธีรนันท์

๒ กันยายน ๒๕๑๕ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

จ.ปัตตานี เยี่ยมราษฎร บ.ตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส

ธีรนันท์

๓๑ สิงหาคม ๒๕๑๕ รายการนี้เอาไปไว้ต้นม้วนที่ ๐๔๙๔ ธีรนันท์
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๘ กันยายน ๒๕๑๕ แสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ ๒๑ ณ หอสมุดแห่งชาติ, 

เปิดโรงเรียนราชวินิต

ศุภร

๘ กันยายน ๒๕๑๕ ทรงทอดพระเนตรเล่นเปียโน บนต�าหนัก ประสาทพร

๑๔ กันยายน ๒๕๑๕ ทรงเปิดโรงเรียนราชวินิต ท่าวาสุกรี ธีรนันท์

๑๕ กันยายน ๒๕๑๕ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ศุภร

๑๕ กันยายน ๒๕๑๕ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร ศาลากลางจังหวัดชลบุรี และทรง

ดนตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศุภร

๒๐ กันยายน ๒๕๑๕ ทรงดนตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธีรนันท์, 

ประสาทพร

๒๔ กันยายน ๒๕๑๕ พระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศิริราช ธีรนันท์

๒๕ กันยายน ๒๕๑๕ เสด็จภาคใต้ โรงงานปูนซีเมนต์ ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ธีรนันท์, ศุภร

๒๕ กันยายน ๒๕๑๕ เสด็จฯ ถึงสนามบินตรัง ศุภร

๒๕ กันยายน ๒๕๑๕ จากตรังถึงโรงงานปูนซีเมนต์ ทุ่งสง ศุภร

๒๕ กันยายน ๒๕๑๕ เสด็จเปิดค่ายนครินทร์ กก.ตชด. เขต ๘ ศุภร

๒๖ กันยายน ๒๕๑๕ เสด็จฯ วัดดอนศาลา ยกช่อฟ้า เยี่ยมราษฎร  อ.ควนขนุน 

จ.พัทลุง

ศุภร

๒๖ กันยายน ๒๕๑๕ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ราชรุจิ ศุภร

๒๗ กันยายน ๒๕๑๕ เยี่ยมราษฎร วัดสมัยสุวรรณ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ศุภร

๒๗ กันยายน ๒๕๑๕ ส่งเสด็จฯ กลับกรุงเทพฯ ศุภร

๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ ทอดพระเนตรมวยเวนิสชิงแชมป์ ที่หัวหมาก ธีรนันท์

๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ ทอดพระเนตรมวยเวนิสชิงแชมป์ ที่หัวหมากและ 

๙๐๒ เปิดโครงการวันแม่

ธีรนันท์

๔ ตุลาคม ๒๕๑๕ เปิดโครงการวันแม่ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ธีรนันท์

๔ ตุลาคม ๒๕๑๕ ทรงเลี้ยงพระสหาย ที่บรมพิมาน, เปิดโครงการวันแม่ ประสาทพร

๔ ตุลาคม ๒๕๑๕ เปิดโครงการวันแม่ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ประสาทพร

๕ ตุลาคม ๒๕๑๕ พระราชทานกระบี่นายร้อยพิเศษ ที่โรงเรียนนายร้อย ประสาทพร

๙ ตุลาคม ๒๕๑๕ นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติครั้งที่ ๕ 

ที่กรมประชาสัมพันธ์

ประสาทพร

๑๐ ตุลาคม ๒๕๑๕ พระราชทานเข็มผู้บริจาคโลหิต ณ สวนอัมพร ธีรนันท์

๑๒ ตุลาคม ๒๕๑๕ พระราชทานเข็มเสนาธิปัตย์ ปริญญาบัตร ณ วิทยาลัย

ป้องกันราชอาณาจักร

ธีรนันท์
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๑๙ ตุลาคม ๒๕๑๕ ที่หอประชุมหุบกะพง ศุภร

๒๐ ตุลาคม ๒๕๑๕ พระสังฆราชจุดเทียนชัยหล่อพระของสมเด็จใหญ่ที่วัด

เบญจมฯ

ศุภร

๑๘ ตุลาคม ๒๕๑๕ ทรงรับปริญญาบัตรเทคโนโลยีที่หอประชุมคุรุสภา ศุภร, ศิรพรรณ

๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๕ ทรงเททองหล่อพระของสมเด็จฯ ใหญ่ที่วัดเบญจมฯ ธีรนันท์

๒๓ ตุลาคม ๒๕๑๕ นักเรียนโรงเรียนจิตรลดา ทรงวางพวงมาลาพระรูป ศิรพรรณ

๒๓ ตุลาคม ๒๕๑๕ ทรงวางพวงมาลาพระรูป ศุภร

๒๕ ตุลาคม ๒๕๑๕ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศิลปากร ประสาทพร

๒๕ ตุลาคม ๒๕๑๕ พระราชทานเข็มผู้บริจาคโลหิต ที่สวนอัมพร สุนันท์

๒๖ ตุลาคม ๒๕๑๕ พระราชทานอนุปริญญาที่โรงพยาบาลศิริราช ประสาทพร

๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ เสด็จงานครบรอบ ๖๐ ปี โรงเรียนเบจมราชาลัย ประสาทพร

๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ เปิดงานชุมนุมแม่บ้านครั้งที่ ๑๕ ณ ศาลาไคเชคชนม์ ธีรนันท์

๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ พระราชทานเหรียญกาชาด ณ ดุสิดาลัย ธีรนันท์

๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ๙๒๐ กลับจากสวิตซ์ ๙๐๑ และ ๙๐๒ รับเสด็จ 

ที่ดอนเมือง

ศิรพรรณ

๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ เสด็จฯ เยี่ยมโครงการโรงจักรพลังไอน�้าที่พระประแดง ศุภร

๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ เสด็จฯ  ทอดผ้าพระกฐินวัดอุดมสมพร อ.พรรณนานิคม 

สกลนคร

ศุภร

๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๑๕ เปิดอนุสาวรีย์สวนสุนันทา ประสาทพร

๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๑๕ เสด็จฯ งานราชวัลลภประจ�าปีที่ซอยสายลม ประสาทพร, 

ธีรนันท์

๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๑๕ ถวายผ้าพระกฐินวัดธาตุประสิทธิ์ อ.ศรีสงคราม นครพนม ศุภร

๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๑๕ เสด็จโครงการน�้าอูน จ.สกลนคร ศุภร

๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๑๕ พระราชทานเข็มผู้บริจาคโลหิต ที่สถานเสาวภา ประสาทพร

๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๑๕ เสด็จฯ ทรงดนตรี ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ธีรนันท์

๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๑๕ เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐินวัดคูยาง จ.ก�าแพง-เพชร, เยี่ยม

ราษฎรที่บริเวณวัดคูยาง

ศุภร

๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๑๕ เยี่ยมราษฎรที่ศาลากลาง จ.ก�าแพงเพชร ศุภร

๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๑๕ ทรงวางพวงมาลาพระรูป ร.๖ พิธีพุทธาภิเษกวัดราช- 

ประดิษฐ์

ศุภร
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๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๑๕ พระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยประสานมิตร ประสาทพร, 

ธีรนันท์

๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๑๕ พระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยวิชาการศึกษา

พิษณุโลกและ (๐๖๔๑ ) เยี่ยมราษฎร จ.พิษณุโลก

ศุภร

๑ ธันวาคม ๒๕๑๕ เสด็จเปิดงานศิลป์นักเรียน ณ สนามกีฬา ประสาทพร

๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ เสด็จฯ ตรวจ พลสวนสนาม เนื่องในวันเฉลิม 

ณ  ลานพระรูป

ธีรนันท์

๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ เสด็จฯ ตรวจพลสวนสนาม เนื่องในวันเฉลิม 

ณ ลานพระรูป

ประสาทพร

๕ ธันวาคม ๒๕๑๕ คณะบุคคล เฝ้าฯ ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมฯ ศุภร, ธีรนันท์, 

ประสาทพร

๑๐ ธันวาคม ๒๕๑๕ เสด็จฯ เปิดนิทรรศการทางวิชาการที่จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ประสาทพร

๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๕ เครื่องราชอิสริยาภรณ์, ราชองกรณ์, ราชูปโภค ของมวก. ศุภร

๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๕ พระแสง ๒ องค์ ของมวก. ศุภร

๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๕ รับเสด็จฯ ที่ดอนเมือง (กลับมาจากออสเตรเลีย) ธีรนันท์

๑๗ ธันวาคม ๒๕๑๕ เสด็จฯ วัดโพธิ์ ประสาทพร

๑๗ ธันวาคม ๒๕๑๕ เสด็จเมืองโบราณ บางปู ประสาทพร

๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๕ เสด็จฯ เปิดประชุมสภานิติบัญญัติ ที่พระที่นั่งอนันตฯ ศุภร

๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๕ ถวายอาหารเพล พระสังฆราช วัดบวร ธีรนันท์

๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๕ เสด็จฯ โดยเรือไอยราพรต ไปบางประอิน ศุภร

๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๕ ภายในบริเวณวังบางประอิน ศุภร

๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๕ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสาทพร

๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๕ ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ และทรงเยี่ยมราษฎร ขอนแก่น ประสาทพร

๒๑ ธันวาคม ๒๕๑๕ พระองค์เจ้าภาณุฯ แทนพระองค์จารึกพระสุพรรณบัตร 

มวก.

รอ.ปาล, ศุภร

๒๑ ธันวาคม ๒๕๑๕ เสด็จฯ ระยอง (วังแก้ว) ประสาทพร

๒๒ ธันวาคม ๒๕๑๕ เสด็จพระราชวังเดิม ประสาทพร

๒๒ ธันวาคม ๒๕๑๕ เสด็จฯ บ้านราชวิถี ประสาทพร

๒๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ เสด็จฯ งานฟุตบอลประเพณี จุฬา-ธรรมศาสตร์ ประสาทพร
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๒๔ ธันวาคม ๒๕๑๕ เสด็จเปิดโรงงานหม้อแปลงศิริวัฒน์ บางพลี 

สมุทรปราการ

ประสาทพร

๒๕ ธันวาคม ๒๕๑๕ เสด็จฯ เททอง ร.๔ วัดเบญจฯ ประสาทพร

๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๕ เสด็จฯ ศรีสัชชนาลัย ประสาทพร

๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๕ พระราชทานไก่พันธุ์ วัวพันธุ์ ศุภร

๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๕ เสวยอาหารกลางวันที่สวนสองแสน ศุภร

๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๕ พระราชทานวัวพันธุ์และไก่พันธุ์ที่บ้านคุ้ม ศุภร

๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๕ จากบ้านคุ้มถึงไร่มันฝรั่ง สวนชา ศุภร

๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๕ เสด็จบ้านหลวง ศุภร

๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๕ เสด็จไร่มันฝรั่ง สวนชา บ้านสันต้นดู่ วังดิน เมืองงาม ศุภร

๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๕ โรงเรียนไทยทนุ บ้านสันต้นดู่ แม่อาย เชียงใหม่ ศุภร

๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๕ บ้านวังดิน บ้านเมืองงาม แม่อาย เชียงใหม่ ศุภร

๒๗ ธันวาคม ๒๕๑๕ พระองค์เจ้าภาณุฯ แทนพระองค์เศกน�้าพิพัฒนสัตยา 

วัดพระแก้ว

สุนันท์, ศุภร

๒๗ ธันวาคม ๒๕๑๕ ทักษิณานุประทาน ที่อมรินทรฯ สดับปกรณ์และ

ไฟประดับที่ราชด�าเนิน

ศุภร

๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๕ เสด็จฯ สถาปนา มวก. ที่พระที่นั่งอนันตฯ ศุภร, ประสาทพร, 

ธีรนันท์

๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๕ เสด็จฯ ขึ้นพระที่นั่งอนันตฯ ยิงปืน รอ.ปาล

๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๕ เสด็จฯ กลับจากพระที่นั่งอนันตฯ 

เสด็จฯ วัดพระแก้ว

รอ.ปาล

๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๕ มวก. ทรงถือน�้าพิพัฒนสัตยาที่วัดพระแก้ว ธีรนันท์, 

ประสาทพร, ศุภร

๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๕ คณะบุคลเฝ้าฯ มวก. ที่ศาลาดุสิดาลัย ศุภร

๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๕ นักศึกษาเฝ้าฯ เกี่ยวกับการยึดสถานทูตอิสราเอล ศุภร

๒๙ ธันวาคม ๒๕๑๕ มวก.ทรงบาตรที่สนามหลวง ประสาทพร, 

ธีรนันท์

๒๙ ธันวาคม ๒๕๑๕ นักเรียนโรงเรียนจิตรลดา เฝ้า มวก. ณ พระต�าหนัก ประสาทพร

๒๙ ธันวาคม ๒๕๑๕ พระบรมวงศานุวงค์ เฝ้าถวายพระพร มวก. 

ณ ศาลาดุสิดาลัย

ศุภร, ธีรนันท์

๒๙ ธันวาคม ๒๕๑๕ มวก. เสด็จฯ สโมสรสันนิบาต ท�าเนียบนายก ธีรนันท์, ศุภร
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๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๕ ยิงปืนเรือ วันสถาปนา มวก. ส่งเสด็จฯ ไปเชียงใหม่ ธวัชชัย

๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๕ รับเสด็จฯ ที่เชียงใหม่ ประสาทพร

๓ มกราคม ๒๕๑๖ ส่งเสด็จฯ ที่เชียงใหม่ ไปโคราช ประสาทพร

๓ มกราคม ๒๕๑๖ รับเสด็จฯ มวก. ที่โคราช ประสาทพร

๓ มกราคม ๒๕๑๖ ประชาชนมารับเสด็จฯ ที่โคราช ประสาทพร

๓ มกราคม ๒๕๑๖ มวก. เสด็จฯ วางศิลาฤกษ์ โรงเรียนมัธยมแบบผสม 

และทรงเยี่ยมราษฎร จ.โคราช

ประสาทพร

๓ มกราคม ๒๕๑๖ ส่งเสด็จฯ มวก. ที่โคราช ไปอุบล และรับเสด็จฯ ที่อุบล ประสาทพร

๓ มกราคม ๒๕๑๖ มวก. เสด็จฯ พิธีบายศรีสู่ขวัญ ที่เรือนรับรองจังหวัดอุบล ประสาทพร

๑ มกราคม ๒๕๑๖ มวก. พระราชทานของแก่ทหารและต�ารวจ 

น�าพระไปวิหารน้อย เชียงใหม่

ประสาทพร

๑ มกราคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ น�าพระพุทธรูปไปประดิษฐานที่วิหารน้อย

เชียงใหม่

ประสาทพร

๒ มกราคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ วัดเชียงมั่น วัดดวงดี เชียงใหม่ ศุภร

๒ มกราคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่ ศุภร

๒ มกราคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ วัดพันเตา และวัดพระสิงห์ เชียงใหม่ ศุภร

๓ มกราคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ วัดพระสิงห์ วัดเจดีย์ยอด เชียงใหม่ ศุภร

๓ มกราคม ๒๕๑๖ เสด็จวัดเจดีย์ยอด วัดอุโมงค์ เชียงใหม่ ศุภร

๑ มกราคม ๒๕๑๖ เสด็จโรงพยาบาลสวนดอก น�าพระไปวิหารน้อย  และ

เสด็จวัดเชียงมั่น เชียงใหม่

ประสาทพร

๒ มกราคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ วัดเชียงมั่น และวัดดวงดี เชียงใหม่ ประสาทพร

๒ มกราคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่ ประสาทพร

๔ มกราคม ๒๕๑๖ เสด็จโรงงานผลิตเนื้อ โครงการ ไทย-เยอรมัน เชียงใหม่ ศุภร

๔ มกราคม ๒๕๑๖ เสด็จ ฯ เกษตร แม่โจ้ และสวนสองแสน เชียงใหม่ ศุภร

๔ มกราคม ๒๕๑๖ มวก. เปิดตึกหม่อมบุญยืน ชุมพล ณ อยุธยา ในค่าย

มณฑลทหารบกที่ ๖ จ.อุบลราชธานี

ประสาทพร

๔ มกราคม ๒๕๑๖ เสด็จพิธีวางศิลาฤกษ์โรงเรียนสตรีประจ�าจังหวัด 

อุบลราชธานี

ประสาทพร

๔ มกราคม ๒๕๑๖ มวก. ทรงเยี่ยมราษฎรที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ประสาทพร

๔ มกราคม ๒๕๑๖ ส่งเสด็จฯ มวก. ที่หน้าศาลากลาง และที่สนามบิน

อุบลราชธานี

ประสาทพร
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๔ มกราคม ๒๕๑๖ รับเสด็จฯ ที่สนามบินอุดรธานี ประสาทพร

๔ มกราคม ๒๕๑๖ มวก.เสด็จพิธียกช่อฟ้าวัดโนนยาง จ.อุดรธานี และทรง

เยี่ยมราษฎร

ประสาทพร

๕ มกราคม ๒๕๑๖ มวก.เสด็จนครพนม ส่งเสด็จฯ ที่สนามบินอุดรธานี ไป

นครพนม

ประสาทพร

๕ มกราคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ พระธาตุพนม จ.นครพนม ประสาทพร

๕ มกราคม ๒๕๑๖ มวก. ทรงเยี่ยมราษฎรบริเวณพระธาตุพนม ประสาทพร

๕ มกราคม ๒๕๑๖ มวก. ทรงเยี่ยมราษฎรบริเวณพระธาตุพนม และส่ง

เสด็จฯ จากนครพนมไปอุดรธานี

ประสาทพร

๕ มกราคม ๒๕๑๖ ส่งเสด็จฯ ที่พระต�าหนักไปทุ่งศรีเมือง จ. อุดรธานี ประสาทพร

๕ มกราคม ๒๕๑๖ มวก. เสด็จฯ ทุ่งศรีเมือง จ. อุดรราชธานี และทรงเยี่ยม

ราษฎร

ประสาทพร

๕ มกราคม ๒๕๑๖ เสด็จแม่โถ ศุภร

๕ มกราคม ๒๕๑๖ เสด็จแม่โถ และบ้านบ่อเหล็ก (สาขาแม่โถ) ศุภร

๕ มกราคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ ป่าแป๋ ขุนกวาง ดอยอินทนนท์ ศุภร

๕ มกราคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ ขุนกวาง ดอยอินทนนท์ และน�้าตกแฝด ศุภร

๗ มกราคม ๒๕๑๖ รับเสด็จ มวก. ที่จ.น่าน และทรงเยี่ยมราษฎร ประสาทพร

๗ มกราคม ๒๕๑๖ มวก. เสด็จ พิธีเจิมหลักเมืองจังหวัดน่าน ประสาทพร

๗ มกราคม ๒๕๑๖ ส่งเสด็จ มวก. ที่จังหวัดน่าน และทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัด

น่าน

ประสาทพร

๘ มกราคม ๒๕๑๖ รับเสด็จฯ มวก. ที่เชียงใหม่ กลับจากกรุงเทพฯ และส่ง

เสด็จฯ ไปเชียงราย

ประสาทพร

๘ มกราคม ๒๕๑๖ มวก. เสด็จฯ พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปจังหวัดเชียงราย ประสาทพร

๙ มกราคม ๒๕๑๖ มวก. เสด็จฯ บ้านผาหมี ดอยสะโงะ เชียงราย ประสาทพร

๙ มกราคม ๒๕๑๖ มวก. เสด็จฯ บ้านก้อแสนใจ ประสาทพร

๑๐ มกราคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ บ้านยาง เชียงใหม่ ประสาทพร

๑๐ มกราคม ๒๕๑๖ มวก. เสด็จฯ บ้านยาง โรงเรียนบ้านจีนฮ่อ จ.เชียงใหม่

๑๐ มกราคม ๒๕๑๖ มวก. เสด็จฯ บ้านยาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประสาทพร

๑๑ มกราคม ๒๕๑๖ มวก. เสด็จฯ วัดคะตึกเชียงมั่น จ.ล�าปาง

พิธีเททองยกช่อฟ้า

ประสาทพร
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๑๓ มกราคม ๒๕๑๖ งานพระราชทานเพลิงศพ พล.ต.เจ้าราชบุตร* 

เมรุสวนดอก เชียงใหม่

ศุภร

๑๒ มกราคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ จ.น่าน 

นายลิ้ม ธนานุกูล นายวีรวัฒน์ โอสถานุเคราะห์เฝ้าฯ 

สมเด็จฯ พระราชินี

ศุภร

๑๒ มกราคม ๒๕๑๖ เสด็จบ้านถ�้าเวียงแก และบ้านใหม่ร่มเย็น ศุภร

๑๓ มกราคม ๒๕๑๖ เสด็จบ้านแม่โจ้ ศุภร

๑๔ มกราคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ ไร่ส้มวังน�้าค้าง เชียงใหม่ ประสาทพร

๑๕ มกราคม ๒๕๑๖ ฉายพระรูปสมเด็จฯ พิธีบายศรีของชาวเชียงใหม่ ประสาทพร

๑๕ มกราคม ๒๕๑๖ เสด็จพิธีบายศรีของชาวเชียงใหม่ ประสาทพร

๑๕ มกราคม ๒๕๑๖ ฉายพระรูป มวก. บนพระต�าหนักภูพิงค์ ประสาทพร

๑๕ มกราคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ โป่งแยงนอก เยี่ยมราษฎรและแม้วที่มาจาก

แม่สาใหญ่

ศุภร

๑๕ มกราคม ๒๕๑๖ เสด็จโป่งแยงนอกและหนองหอย ศุภร

๑๗ มกราคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ ดอยปุย ศุภร

๑๙ มกราคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ หมอกจ๋าม ศุภร

๑๙ มกราคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ บ้านห้วยผักไผ่ ต. คลองปิ่น อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่ ศุภร

๑๙ มกราคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ ห้วยผักไผ่ และบ้านขอบด้ง ศุภร

๑๙ มกราคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ จากบ้านขอบด้ง ไปบ้านคุ้ม ศุภร

๒๑ มกราคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ บ้านแม้วช่างเคี่ยน จ.เชียงใหม่ ศุภร

๒๑ มกราคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ บ้านแม้วช่างเคี่ยน ศุภร

๒๒ มกราคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ น�้าตกมหิดล บ้านแม้วช่างเคี่ยน ศุภร

๒๒ มกราคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ ดอยสามหมื่นและปางป่าคา ต. เมืองแหง 

โรงเรียนเบญจมฯ จ.เชียงใหม่

ศุภร

๒๒ มกราคม ๒๕๑๖ เสด็จปางป่าคา หนองหล่ม และพระอาทิตย์ตกดิน ศุภร

๒๓ มกราคม ๒๕๑๖ เสด็จตชด.บก. ๕ และสันกูด ประสาทพร

๒๔ มกราคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ บ้านคุ้ม ศุภร

๒๔ มกราคม ๒๕๑๖ ทรงน�าพวกทูตดูเกษตรที่บ้านคุ้ม ศุภร

๒๔ มกราคม ๒๕๑๖ ระหว่างทางเดินไปบ้านคุ้ม ศุภร

๒๔ มกราคม ๒๕๑๖ ถ่ายภูเขาตามพระราชเสาวนีย์ระหว่างทางไปบ้านคุ้ม ศุภร

๒๔ มกราคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ บ้านคุ้มและบ้านยาง ศุภร

* วงษ์ตะวัน ณ เชียงใหม่
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๒๔ มกราคม ๒๕๑๖ ทอดพระเนตรโรงงานกระป๋อง น�้าตกที่จะท�าไฟฟ้า 

โรงสีข้าวบ้านยาง

ศุภร

๒๕ มกราคม ๒๕๑๖ ถ่ายพระอาทิตย์ตก เสด็จฯ โรงพยาบาลหล่มสัก ศุภร

๒๕ มกราคม ๒๕๑๖ ฐานปฏิบัติการภารกิจเฉพาะนาวิกโยธินป่ายาบ ศุภร

๒๕ มกราคม ๒๕๑๖ ฐานปฏิบัติการห้วยมุ่น ศุภร

๒๖ มกราคม ๒๕๑๖ วัดศรีบุญเรือง และวัดอุทยารมณ์ อ.แม่สะเรียง 

จ.แม่ฮ่องสอน

ศุภร

๒๖ มกราคม ๒๕๑๖ เยี่ยมราษฎร อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

ราษฎรร�าถวายพระพร

ศุภร

๒๖ มกราคม ๒๕๑๖ ที่ อ.ท่าสองยางและ สบเมย ศุภร

๒๗ มกราคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ วัดสวนฝัน เชียงใหม่ ประสาทพร

๒๗ มกราคม ๒๕๑๖ ที่โรงเรียนวัดท่ากลาง และทอดพระเนตรโบราณวัตถุ ประสาทพร

๒๗ มกราคม ๒๕๑๖ เสด็จวัดมหาวัน วัดพระบาทตากผ้า 

วัดพระธาตุหริภุญไชย วัดเสาหิน จ.ล�าพูน

ประสาทพร

๒๘ มกราคม ๒๕๑๖ ส่งเสด็จที่เชียงใหม่กลับกรุงเทพฯ ศุภร

๓๑ มกราคม ๒๕๑๖ เจ้าสุวรรณภูมา และทูตสวิตซ์ที่พระต�าหนัก ศุภร

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ รับเสด็จฯ พระราชาธิบดีและพระราชินีมาเลเซีย 

ที่ดอนเมืองและผ่านฟ้า

ศุภร

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ รับเสด็จฯ พระราชาธิบดีและพระราชินีมาเลเซีย  

ที่ผ่านฟ้าและบรมพิมานและทรงเลี้ยงที่พระต�าหนัก

ประสาทพร

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ รับเสด็จฯ พระราชาธิบดีและพระราชินี มาเลเซีย 

ที่บรมพิมาน ทรงเลี้ยงที่พระต�าหนัก และทรงเลี้ยงที่

พระที่นั่งจักรี

ธีรนันท์

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ ทรงเลี้ยงพระราชาธิบดีและพระราชินีมาเลเซียที่จักรี ประสาทพร, ศุภร

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ พระราชาธิบดีมาเลเซียรับพระราชทานปริญญาบัตรที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศุภร

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ พระราชาธิบดีและพระราชินีมาเลเซียเลี้ยงตอบที่ศาลา

สหทัย

ศุภร, ธีรนันท์

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ เสด็จฯ เชียงใหม่ และเจิมเครื่องบินที่ดอนเมือง ธีรนันท์

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ รับเสด็จฯ มาเลเซียที่เชียงใหม่ ศุภร

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ เสด็จฯ พระราชทานประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

วิทยาลัยศรีประทุม

ศิรพรรณ
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๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ พิธีสู่ขวัญพระราชาธิบดี และพระราชินีมาเลย์ของชาว

เชียงใหม่

ศุภร

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ ฟ้อนและเลี้ยงขันโตก ที่เชียงใหม่

ฟ้อนแคนและไฟพะเนียง จ. เชียงใหม่

ไฟพะเนียงและพลุ

ฟ้อนที่พระต�าหนักภูพิงค์

ดอกไม้ไฟที่พระต�าหนัก

ศุภร, ประสาทพร

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ พระราชาธิบดีและพระราชินีเสด็จฯ 

ทอดพระเนตรช้างท�างานที่แม่สาน้อย

และฟ้อนชาวเขาที่แม่สาน้อย

ประสาทพร, ศุภร

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ ส่งกษัตริย์มาเลเซียสนามบินเชียงใหม่ ศุภร, ประสาทพร

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ เสด็จฯ เปิดพิพิธภัณฑ์จังหวัดเชียงใหม่ ประสาทพร

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสาทพร

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ ส่งเสด็จฯ สองพระองค์กลับกรุงเทพฯ, พระอาทิตย์ตก ศุภร

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ ควีนมาเลเซียเสด็จฯ กาชาด ศุภร

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ เปิดอาคารมิตราคม โรงเรียนเซนต์ฟรังฯ ธีรนันท์

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ เสด็จฯ ทอดพระเนตรมวยป้องกันแชมป์ เวนิช บ.ข.ส. ธีรนันท์

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ เสด็จฯ เปิดสถาบันเทคโนโลยีบางแก้ว ธีรนันท์

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ เสด็จฯ เปิดงานกาชาด ประจ�าปี ๒๕๑๕ ธีรนันท์

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ พระราชทานเลี้ยงสุลต่านต�าหนัก, พระราชทานกระบี่ ประสาทพร

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ พระราชทานกระบี่กลาโหม, เจิมธงไชยเฉลิมพล 

วัดพระแก้ว

ประสาทพร

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ ทรงเจิมธงไชยเฉลิมพล วัดพระแก้ว ประสาทพร

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ เสด็จฯ เมืองโบราณ ประสาทพร

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ ชาวนิคมภาคเหนือเยี่ยมโรงโคนมสวนจิตร ประสาทพร

๑ มีนาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ พระราชทานประกาศนียบัตรโรงเรียนวชิราวุธฯ ประสาทพร

๓ มีนาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ ทรงดนตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ธีรนันท์

๕ มีนาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ เททองวัดสุทัศน์ฯ ธีรนันท์

๙ มีนาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ เปิดโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ ธีรนันท์

๑๐ มีนาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ ทรงดนตรีวิทยาลัยประสานมิตร ธีรนันท์

๑๐ มีนาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ เททองวัดสุทัศน์ฯ ประสาทพร
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๑๕ มีนาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ เททองวัดราชสิทธาราม กรุงเทพฯ ประสาทพร

๑๖ มีนาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ ยกช่อฟ้าวัดสุวรรณดาราม จ.อยุธยา ธีรนันท์

๒๑ มีนาคม ๒๕๑๖ งานซ้อมใหญ่โรงเรียนจิตรลดา ศุภร

๒๑ มีนาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ พระราชทานเพลิงศพผู้เสียชีวิตในราชการ

สงคราม

   -

๒๑ มีนาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ พระราชทานเพลิงศพผู้เสียชีวิตในการรบกับ ผกค. 

วัดพระศรีฯ บางเขน

ธีรนันท์

๒๔ มีนาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ ปิดภาคโรงเรียนจิตรลดา ศุภร

๑ เมษายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ เปิดประชุมสถาบันแม่ชีไทย วัดบวรฯ ศุภร

๒ เมษายน ๒๕๑๖ ทรงบาตรนอกประตูพระกุเวฬฯ วันประสูติ ศุภร

๖ เมษายน ๒๕๑๖ เยาวชนภาคต่าง ๆ เข้าชมกิจการโคนมและนมผง

สวนดุสิต ๔๖๐ คน

ศิรพรรณ

๖ เมษายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ พระราชทานกระบี่โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ ที่

กระทรวงกลาโหม

ธีรนันท์

๖ เมษายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ ออกรับเยาวชนที่ศาลาดุสิดาลัย ธีรนันท์

๗ เมษายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ เยี่ยมสนามบิน จ.สกลนคร เชียงเครือ ศุภร

๗ เมษายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ เยี่ยมค่ายทหารบ้านนาคู จ.กาฬสินธุ์ ศุภร

๗ เมษายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ เยี่ยมค่ายทหารพัน ร.๓๐๑ บ.นาคู กิ่ง อ.เขาวง 

จ.กาฬสินธุ์

ศุภร

๗ เมษายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ เยี่ยม หน่วยรบเฉพาะกิจกองพันทหารราบ 

กรมผสม ที่ ๒๓ ต.ภูพานน้อย อ.นาแก  จ.นครพนม

ศุภร

๙ เมษายน ๒๕๑๖ พระราชทานวุฒิบัตรและเข็มเสนาธิปัตย์ ณ หอประชุม

กระทรวงกลาโหม

ธีรนันท์

๗ พฤษภาคม ๒๕๑๖ พิธีแรกนาขวัญที่ท้องสนามหลวง ที่สวนจิตรลดา 

และโรงสีข้าว

ธีรนันท์

๘ พฤษภาคม ๒๕๑๖ สัมภาษณ์และเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย ประสาทพร

๒๘ มีนาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ แก่งกระจาน ศุภร

๑๐ เมษายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ เจิมเครื่องบินฝนเทียม ที่สนามบินบ่อฝ้าย หัวหิน ศุภร

๑๖ เมษายน ๒๕๑๖ รับเสด็จฯ ที่สนามบินภูเก็ต ศุภร

๑๖ เมษายน ๒๕๑๖ สนามบินภูเก็ตถึงเรือจันทรฯ ศุภร

๑๖ เมษายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ เรือจันทรฯ ที่ท่าเรือไทซาโก้ ศิรพรรณ
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๑๖ เมษายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ ขึ้นทอดพระเนตรการเลี้ยงหอยมุก ศิรพรรณ

๑๗ เมษายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ ถ�้าลอด จ.พังงา

เสด็จฯ เกาะปันหยี พระราชทานสิ่งของ

ศิรพรรณ

๑๗ เมษายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรถ�้าลอด อยู่ในแม่น�้า ศิรพรรณ

๑๗ เมษายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ เกาะปันหยี เยี่ยมราษฎร ศิรพรรณ

๑๗ เมษายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ ถ�้าฤาษีสวรรค์ ทรงปลูกต้นไม้ ศิรพรรณ

๑๘ เมษายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ ต.เกาะปันหยี ต.กิ่งเกาะยาวน้อย อ.เมือง จ.พังงา

เสด็จฯ เกาะยาวน้อย

พระราชทานสิ่งของเกาะยาวน้อยและเสด็จฯ เยี่ยม

ราษฎร เกาะยาวน้อย

ถ่ายหมู่เกาะระหว่างอ่าวพังงา

เสด็จฯ ทอดพระเนตรสุสานหอยหรือหาดนพรัตน์ธารา

ศุภร, ศิรพรรณ

๑๙ เมษายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ เกาะลันตาใหญ่ จ.กระบี่ ศุภร

๑๙ เมษายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ เกาะลันตาใหญ่ เกาะพีพีดอน จ.กระบี่ ศุภร

๑๙ เมษายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ เกาะพีพีใหญ่ พระราชทานผ้าห่ม ศุภร

๑๙ เมษายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ เกาะพีพีดอน ถ�้าไวกิ้ง จ.กระบี่ ศุภร

๑๙ เมษายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ ขึ้นที่ว่าการอ�าเภอ เกาะลันตาใหญ่ พระราชทาน

ของ

ศิรพรรณ

๑๙ เมษายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร ที่มาคอยเฝ้ารับเสด็จฯ ศิรพรรณ

๑๙ เมษายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ เยี่ยมทอดพระเนตรหมู่บ้าน ศิรพรรณ

๑๙ เมษายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ เกาะพีพีดอน เยี่ยมราษฎร พระราชทานสิ่งของ ศิรพรรณ

๑๙ เมษายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ ทอดพระเนตรถ�้าไวกิ้ง ศิรพรรณ

๒๐ เมษายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ เรือ ต.๙๑ ศุภร

๒๐ เมษายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ จากเรือตาปีไปเรือจันทร ศุภร

๒๐ เมษายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ หมู่เกาะอ่าวพังงาขากลับ และฉายพระรูปร่วมกับ

นายทหาร

ศุภร

๒๐ เมษายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ ทอดพระเนตรทิวทัศน์ และทอดพระเนตรการ

ปฏิบัติการเตรียมพร้อม

ศิรพรรณ

๒๐ เมษายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ ทอดพระเนตรทอดพระเนตรการเตรียมการยิงปืน

ใหญ่ของเรือตาปี

ศิรพรรณ

๒๐ เมษายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ เรือตาปี ศิรพรรณ
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๒๑ เมษายน ๒๕๑๖ บนเรือจันทรถึงสนามบินภูเก็ต ศิรพรรณ

๒๖ เมษายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ เปิดศูนย์พัฒนาชนบทไทย-ออสเตรเลีย 

ประจวบฯ

ศุภร

๒๙ เมษายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ พระราชทานพระพุทธนวชินราชบพิตร 

จ.นครศรีธรรมราช

ศุภร

๓๐ เมษายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ วัดสามพัน ต.อีปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ ศุภร

๗ พฤษภาคม ๒๕๑๖ พิธีแรกนาขวัญ ท้องสนามหลวง ศุภร

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ พระราชทานธงลูกเสือชาวบ้าน

และทอดพระเนตรกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน  

ณ ค่ายนเรศวร

ศุภร

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ ทอดพระเนตรการลากอวน หัวหิน ประสาทพร

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ เวียนเทียน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ศุภร

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ ทอดพระเนตรหมู่บ้านสหกรณ์ที่ ๑ หนองพลับ 

อ.หัวหิน

ศิรพรรณ

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๖ ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระปกเกล้า 

ณ ศาลาเริง หัวหิน

ศิรพรรณ

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ ประกอบพิธีสังเวยพระภูมิ วังไกลกังวลและ

ทอดพระเนตรละครชาตรี

ศิรพรรณ

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ เยี่ยมสมาชิกนิคมสร้างตนเอง จ.ประจวบฯ ศุภร

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๖ และสมเด็จฯ ร.๗ เสด็จทอดพระเนตรฟุตบอลเขต 

ณ สนามวังไกลกังวล กรีฑา หน้าพระที่นั่ง

ศิรพรรณ

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ สหกรณ์เกษตรหุบกะพง จ�ากัด ศิรพรรณ, ศุภร

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ แก่งกระจาน พร้อมด้วยสมเด็จ ร.๗ เสวยอาหาร

กลางวัน

ศิรพรรณ

๒ มิถุนายน ๒๕๑๖ ทรงเรือกรรเชียงแก่งกระจาน ถ่ายบริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์ ศิรพรรณ

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ ยกช่อฟ้าวัดเขาพระ อ.เขาย้อย  จ.เพชรบุรี ศุภร

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ หาดทรายใหญ่ ศุภร

๒ มิถุนายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ เปิดเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ ศิรพรรณ

๓ มิถุนายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ เปิดเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ ศิรพรรณ

๓ มิถุนายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ เปิดเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ ศิรพรรณ

๔ มิถุนายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ เปิดเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ ศิรพรรณ
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๑๗ มิถุนายน ๒๕๑๖ และสมเด็จ ร.๗ เสด็จฯ ส่วนพระองค์ ต�าหนักปลายเนิน 

คลองเตย

ธีรนันท์

๓๐ มิถุนายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ ชมโบราณวัตถุ มหาวิทยาลัยศิลปากร ธีรนันท์

๑ กรกฎาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ วันลูกเสือแห่งชาติ สนามศุภฯ ประสาทพร

๔ กรกฎาคม ๒๕๑๖ วันประสูติที่พระต�าหนัก ประสาทพร

๔ กรกฎาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ พระรูปพระสัมพุทธภูธรินทร์ พระกริ่ง และ

เหรียญของกรมต�ารวจ

ศุภร

๘ กรกฎาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ วางศิลาฤกษ์ วัดวังกระโจม จ.นครนายก

ค้างกล้อง ๙๐๑ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ บางเขน

ประสาทพร, 

ธีรนันท์

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๑๖ ไล่ค้างคาวที่พระต�าหนักวังหลวง อ้วน

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๑๖ พระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสาทพร

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ บางเขน

ธีรนันท์

๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๖ วันเฉลิมฯ สมเด็จฯ แขกเฝ้าที่เวทีใหม่สวนอัมพร ศุภร

๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ ถึงดอนเมือง และ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๖ 

วันเฉลิมฯ สมเด็จฯ ที่พระต�าหนัก

ศุภร

๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๖ สมเด็จฯ ถวายสังฆทานที่พระต�าหนัก ธีรนันท์

๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๖ พระราชทานเหรียญรามาธิบดี ที่พระที่นั่งดุสิตมหา-

ประสาท

ศุภร

๑๕ สิงหาคม ๒๕๑๖ มวก. เสด็จฯ เททอง วัดเขาตะเครา เพชรบุรี 

๑๖ สิงหาคม ๒๕๑๖ มวก.เสด็จฯ สุพรรณ

ประสาทพร

๑๕ สิงหาคม ๒๕๑๖ มวก. เสด็จฯ เททอง และตัดลูกนิมิต วัดดอนเจดีย์ 

สุพรรณบุรี

ประสาทพร

๑๗ สิงหาคม ๒๕๑๖ มวก. เสด็จฯ เยี่ยม ตชด.พัน ๕๓๔ บ.นาคู อ.เขาวงศ์ 

กาฬสินธุ์

ธีรนันท์

๑๗ สิงหาคม ๒๕๑๖ มวก. เสด็จฯ เยี่ยม ร. ๓๐๑  บ.นาคู อ.เขาวงศ์ กาฬสินธุ์ ธีรนันท์

๑๗ สิงหาคม ๒๕๑๖ มวก. เสด็จฯ เยี่ยมกรมผสมที่ ๒๓ บ.ภูพานน้อย อ.นาแก 

จ.นครพนม

ธีรนันท์

๑๙ สิงหาคม ๒๕๑๖ มวก. เสด็จฯ ค่ายอิงคยุทธบริหาร กองพันทหารราบที่ ๔ 

ผสม๕ จ.ปัตตานี

ประสาทพร

๑๙ สิงหาคม ๒๕๑๖ ชายหมู่บ้านกูบู ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ศุภร
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๒๐ สิงหาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ ลงเรือรัชฎาภิเษก ถึงโรงเรียนศรีพงัน อ.ตากใบ 

จ.นราธิวาส

ศุภร

๒๐ สิงหาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรบริเวณโรงเรียนศรีพงัน อ.ตากใบ 

จ.นราธิวาส

ศุภร

๒๐ สิงหาคม ๒๕๑๖ ทรงเก็บดอกไม้ที่สนามบินบ้านทอน ศุภร

๒๑ สิงหาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ เรือตองปลิว ศุภร

๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ น�้าตกบาโจ เรือตองปลิว ทิ้งระเบิดน�้าลึก ศุภร

๒๑ สิงหาคม ๒๕๑๖ มวก. เสด็จฯ ศูนย์ชีววิทยาทางทะเล จ.ภูเก็ตและเยี่ยม

ราษฎรที่หาดสุรินทร์

ประสาทพร

๒๒ สิงหาคม ๒๕๑๖ มวก. เสด็จฯ เรือ ทุกพระองค์เสด็จ อ.แว้ง จ.นราธิวาส ประสาทพร

๒๒ สิงหาคม ๒๕๑๖ มวก. เสด็จฯ เยี่ยมค่ายตชด. (อารักขาพิเศษ) ธวัชชัย

๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ พระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร จ.สงขลา ศุภร

๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ น�้าตกบาโจ (หัวเรื่องอยู่ที่ ๐๕๗๒) ศุภร

๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๖ เยี่ยมราษฎรหน้าศาลากลางจังหวัด จ.สงขลา ศุภร

๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ อ.แว้ง (หัวม้วนอยู่ที่ ๐๕๗๖) ประสาทพร

๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ เยี่ยมนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ ต.มาโมง 

อ.แว้ง จ.นราธิวาส

ศุภร

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ เททองวัดสุทัศน์ ประสาทพร

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๑๖ พระราชทานกระบี่นายร้อย จ.ปร. รุ่นพิเศษ ธีรนันท์

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑๖ และ ๒ สิงหาคม ๒๕๑๖  สมเด็จฯ เลี้ยงวันเฉลิม มวก. 

บนพระต�าหนัก รอบพระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์

ศุภร

๑ สิงหาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์ จ.นราธิวาส ประสาทพร

๒ สิงหาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ บ้านครองตัน ต.ไพรวัลย์ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ธีรนันท์

๓ สิงหาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ ชายทะเล บ้านทอน จ.นราธิวาส ประสาทพร

๔ สิงหาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ น�้าตกฉัตรวาริน อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 

๖ สิงหาคม ๑๖ เสด็จฯ หาดบางมะนาว ต.กะลุวอเหนือ 

อ.เมือง จ.นราธิวาส

ธีรนันท์

๔ สิงหาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ น�้าตกสุไหงปาดี จ.นราธิวาส ๕ สิงหาคม ๒๕๑๖ 

เสวยบนเรือ จ.นราธิวาส

ประสาทพร

๖ สิงหาคม ๒๕๑๖ เรือบริเวณ จ.นราธิวาส

๗ สิงหาคม ๒๕๑๖ ตากใบ

ประสาทพร
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๖ สิงหาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ หาดทรายบางมะนาว 

ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

ธีรนันท์

๘ สิงหาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ หาดทราย บ.บาเค๊ะ ต.โคกเคียน อ.เมือง 

จ.นราธิวาส

ธีรนันท์

๑๐ สิงหาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ กลับจากพระต�าหนักทักษิณฯ จ.นราธิวาส ธีรนันท์

๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๖ วันเฉลิมสมเด็จฯ แขกเฝ้า พระต�าหนักและสวนอัมพร ธีรนันท์

๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๖ มวก.เสด็จฯ กลับกรุงเทพฯ ที่ดอนเมือง ธีรนันท์

๓๐ สิงหาคม ๒๕๑๖ บริเวณพระต�าหนักทักษิณฯ ประสาทพร

๒๕ สิงหาคม ๒๕๑๖ มวก.เสด็จฯ ตัดลูกนิมิต วัดเมืองยะลา ประสาทพร

๒๕ สิงหาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ น�้าตกบาโจ ประสาทพร

๒๖ สิงหาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ ค่าย ตชด.บริเวณต�าหนัก 

๐๕๙๒ ๙๐๕, ๙๐๖ ทรงร�าวงบริเวณค่าย ตชด.

๐๕๙๔ ๙๐๑, ๙๐๔ ทรงร�าวงบริเวณค่าย ตชด.

ประสาทพร

๒๗ สิงหาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี

ศุภร

๒๙ สิงหาคม ๒๕๑๖ ๒๗ สิงหาคม ๑๖ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มัสยิดเขาตันหยง นราธิวาส

๒๙ สิงหาคม ๑๖ อ.รือเสาะ

ศุภร

๒๙ สิงหาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ รือเสาะ ที่สนามบิน เฮลิคอปเตอร์ 

บริเวณต�าหนัก

ศุภร

๒๙ สิงหาคม ๒๕๑๖ มวก. เสด็จฯ ตชด. เขต ๙ ยกช่อฟ้าวัดมัชฌิมาวาส

จ.สงขลา

ประสาทพร

๒๙ สิงหาคม ๒๕๑๖ มวก. เสด็จฯ ตชด. เขต ๙ ยกช่อฟ้าวัดมัชฌิมาวาส 

จ.สงขลา

ประสาทพร

๓๐ สิงหาคม ๒๕๑๖ นาวาอากาศตรี ก�าธน สินธวานนท์ กับคณะเฝ้าฯ มวก. 

ที่ต�าหนัก 

(๑๔ สิงหาคม ๑๖ เยาวชนเฝ้าฯ ดุสิดาลัย)

ธีรนันท์

๑๓ กันยายน ๒๕๑๖ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ

การเมือง

ธีรนันท์, 

ประสาทพร

๑๗ กันยายน ๒๕๑๖ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศิลปากร ธีรนันท์

๒๐ กันยายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ ทรงดนตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธีรนันท์

๒๔ กันยายน ๒๕๑๖ พระราชทานปริญญาบัตร ศิริราช ประสาทพร
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๒๕ กันยายน ๒๕๑๖ ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายพระเจ้ากุสตาฟฯ 

ที่อมรินทรฯ

ศุภร

๒๖ กันยายน ๒๕๑๖ พระราชทานเข็มบริจาคโลหิต ที่สวนอัมพร ศุภร

๒๙ กันยายน ๒๕๑๖ ทรงดนตรี ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศิริราช ประสาทพร

๓๐ กันยายน ๒๕๑๖ รับเสด็จฯ ที่ดอนเมือง เสด็จฯ กลับจากสวีเดน ประสาทพร

๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ พระราชทานเข็มบริจาคโลหิต ที่สวนอัมพร ธีรนันท์

๑๑ ตุลาคม ๒๕๑๖ พระราชทานประกาศนียบัตร วุฒิบัตร ที่วิทยาลัยป้องกัน

ราชอาณาจักร

ธีรนันท์

๑๑ กันยายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ ทอดพระเนตรและทรงปล่อยปลาอ่างเก็บน�้าบ้าน

พิกุลทอง ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

ธงชัย

๑๓ กันยายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร บ้านกาหลง ต.ศรีนคร อ.ศรีสาคร 

จ.นราธิวาส

ธงชัย

๑๕ กันยายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ธงชัย

๑๙ กันยายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการพระราชด�าริพัฒนาลุ่มน�้า 

คลองหอยโข่ง และจ�าไหร บ้านทุ่งยูง ต.หอยโข่ง

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ท้ายม้วน - เรือนเพาะช�า ทรงปล่อยปลา

ธงชัย

๒๑ กันยายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ ศูนย์วิจัยการยาง อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา ธงชัย

๒๕ กันยายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ ทอดพระเนตรและพระราชทานรางวัลการแข่งขัน

เรือประเพณีและเรือกอและ

ธงชัย

๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ นักศึกษาเฝ้าฯ ที่ดุสิดาลัย เฝ้าทุกพระองค์ที่สวน

จิตรลดาฯ

ศิรพรรณ, อ้วน, 

ประสาทพร

๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๖ พระราชทานหนังสือแก่ประชาชน ประตูเครื่องขาว ศิรพรรณ

๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๖ องค์การนิสิต เฝ้าฯ ๙๒๐ หน้าตึกหอพระสมุด

๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๖ ครม.เฝ้าฯ ๙๐๑ ที่พระต�าหนัก

ประสาทพร

๑๗ ตุลาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ เยี่ยมคนไข้ โรงพยาบาลจุฬา

๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ พิธีศิริมงคล เพื่อประเทศชาติ 

วัดพระแก้ว

ศุภร

๑๗ ตุลาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ เยี่ยมคนไข้ โรงพยาบาลจุฬา

๑๘ ตุลาคม ๒๕๑๖  ๙๐๑เสด็จฯ กฐินวัดเบญฯ

ธีรนันท์

๑๘ ตุลาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ กฐินวัดพิชัยญาติ และวัดราชโอรส ธนบุรี ธีรนันท์



วันที่ถ่าย ชื่อ  ผู้ถ่าย

299

๑๘ ตุลาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ เยี่ยมคนป่วย โรงพยาบาลศิริราช ศิรพรรณ

๑๘ ตุลาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ เยี่ยมผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลวชิระ ประสาทพร

๑๘ ตุลาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ เยี่ยมผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลต�ารวจ โรงพยาบาล

รามาธิบดี

ประสาทพร

๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ นิสิตเข้าเฝ้าที่สวนจิตร แก้วขวัญ

๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ วางศิลาฤกษ์ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ประสาทพร

๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๖ พระราชทานเข็มกาชาด ที่สวนอัมพร อ้วน

๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ ถวายผ้ากฐินวัดพุทธฉาย จ.สระบุรี ธีรนันท์

๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ กฐินต้น วัดโพธิ์เก้าต้น จ.สิงห์บุรี ศุภร

๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานประกาศนียบัตร 

ศิริราช

อ้วน

๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน วัดหนองม่วงไข่ ร้องกวาง 

จ.แพร่

ศุภร

๑๙ ตุลาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ เปิดส�านักงานเหล่ากาชาด และเปิดศูนย์บริจาค

โลหิต ฉะเชิงเทรา  

ทอดพระเนตรปลาที่บ้านผู้ว่า 

๐๖๘๑ -๑๘/๑๐/๑๖ เสด็จฯ เยี่ยมผู้ป่วยโรงพยาบาลหญิง

ศุภร

๑๙ ตุลาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ เยี่ยมผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬา ศิรพรรณ

๒๐ ตุลาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ เยี่ยมผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช ศิรพรรณ

๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ เททองและเปิดอนุสาวรีย์ ร.๕ วัดเบญจฯ ประสาทพร

๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ เยี่ยมผู้ป่วย ที่โรงพยาบาลมิชชั่น โรงพยาบาล

ตากสิน โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า

ศิรพรรณ

๒๓ ตุลาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ วางพวงมาลาพระรูป ร.๕ ศุภร

๒๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ วัดไชโย จ.อ่างทอง ศิรพรรณ

๒๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ วัดเยื้องคงคาราม วัดเขียน อ.วิเศษ ศิรพรรณ

๒๕ ตุลาคม ๒๕๑๖ พระราชทานปริญญาบัตรเทคโนโลยี ที่คุรุสภา อ้วน

๒๖ ตุลาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ เปิดอาคารครบรอบ ๑๐ ปี  

โรงเรียนราชประชาสมาสัย พระประแดง

ธีรนันท์

๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ วัดพระแก้ว พิธีศิริมงคล ประสาทพร

๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ ให้นิสิตครูผู้แทนนักศึกษาเฝ้าฯ ที่เวทีใหม่

สวนอัมพร

ศุภร
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๓๐ ตุลาคม ๒๕๑๖ ประกอบพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนร่มเกล้า ต.หนองเลน 

อ.นาแก จ.นครพนม

เหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตก กรมผสมที่ ๒๓ หน่วยรบ

เฉพาะกิจ

ศุภร

๓๑ ตุลาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐินวัดขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง 

จ.อ่างทอง

ศุภร

๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ ทอดผ้ากฐินวัดสุวรรณภูมิ จ.สุพรรณ ประสาทพร

๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ งานราชวัลลภทหารราบที่ ๑ รอ. อ้วน

๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๑๖ พระราชทานปริญญาบัตร  ว.ศ. ประสานมิตร ประสาทพร, อ้วน

๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๑๖ พระราชทานเข็มกาชาดที่สวนอัมพร อ้วน

๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๑๖ พระราชทานปริญญา วศ.พิษณุโลก ประสาทพร

๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ ค่ายลูกเสือ ศรีราชา ประสาทพร

๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๑๖ เสด็จฯ พระราชทานปริญญา วศ.มหาสารคาม ศุภร

๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๑๖ กองพัน ทหารราบที่ ๙ บ.น�้าล้อม กิ่งอ.เชียงม่วน 

จ.เชียงราย

ศุภร

๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๑๖ ฐานกองร้อยที่ ๑ ทหารม้าที่ ๒ บ.กาใส อ.เมือง จ.น่าน ศุภร

๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๑๖ กองพันทหารราบที่ ๒๓ กองพลทหารม้า อ.ปัว จ.น่าน ศุภร

๓ ธันวาคม ๒๕๑๖ สวนสนามราชวัลลภ ลานพระรูป ประสาทพร, 

ธีรนันท์

๔ ธันวาคม ๒๕๑๖ เฝ้าฯ ถวายพระพรที่ศาลาดุสิดาลัย อ้วน

๕ ธันวาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ วัดเทวสังฆาราม กาญจนบุรี ธีรนันท์

๖ ธันวาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี ศุภร

๗ ธันวาคม ๒๕๑๖ เปิดโรงสีข้าว สวนจิตรลดา ธีรนันท์, 
ประสาทพร, อ้วน

๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ เปิดประชุมสมัชชาแห่งชาติ ที่สนามม้า อ้วน

๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศุภร

๒๑ ธันวาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ บ้านหมากแข้ง โรงเรียนหมากแข้ง ศุภร

๒๑ ธันวาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ ถึงทุ่งสมอ ศุภร

๒๒ ธันวาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ พิธีนพเคราะห์ ที่พระที่นั่งไพศาล วัดพระแก้ว ธีรนันท์

๒๓ ธันวาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ พิธีนพเคราะห์  ที่วัดพระแก้ว อ้วน

๒๓ ธันวาคม ๒๕๑๖ แทนพระองค์ เสด็จฯ บวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมือง อ้วน
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๒๓ ธันวาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ พิธีนพเคราะห์  ที่วัดพระแก้วและหลักเมือง ประสาทพร

๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๖ เสด็จฯ เปิดสมัชชาแห่งชาติ  ณ พระที่นั่งอนันต์ 

และทรงบาตรปีใหม่ ที่ท้องสนามหลวง

ธีรนันท์

๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๖ ทรงบาตรปีใหม่ ที่ท้องสนามหลวง และเสด็จฯ เชียงใหม่ ธีรนันท์, ศุภร

๘ มกราคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ ไร่วังน�้าค้าง เชียงใหม่ ประสาทพร

๙ มกราคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ บ้านแม้ว ดอยปุย เชียงใหม่ อ้วน

๙ มกราคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ สวนสองแสน พระราชทานบุหรี่ ตชด. อ้วน

๙ มกราคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ ทอดพระเนตรสวนบวกห้า ศุภร

๙ มกราคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ บ้านแม้ว ดอยปุย พระอาทิตย์ตกดิน

สวนสองแสน

ศุภร

๑๐ มกราคม ๒๕๑๗ พระราชทานบุหรี่ ตชด. และทหารรักษาการณ์

๑๐ มกราคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ ไร่สตรอเบอรี่

๑๐ มกราคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ เยี่ยมคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑๑ มกราคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ โรงงานกระป๋องส�าเร็จรูป อ.แม่จัน จ.เชียงราย

๑๑ มกราคม ๒๕๑๗ เจิมป้ายศูนย์โภชนาการเด็ก พระราชทานที่ให้วัดป่าห้า

สมเด็จฯพระราชทานผ้าห่มเด็ก

๑๑ มกราคม ๒๕๑๗ ทอดพระเนตรไร่ข้าวสาลี บ้านผาหมี

๑๑ มกราคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ นิคมแม่จัน เชียงราย

๑๓ มกราคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ ดอยปุย ดอกไม้บนภูพิงค์ จ.เชียงใหม่

๑๔ มกราคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น (โชติคุณเกษม ๑) 

อ.เชียงค�า จ.เชียงราย

๑๔ มกราคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ วัดคุ้มแก้ว อ.เชียงค�า จ.เชียงราย

๑๔ มกราคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ โรงเรียนสมาคมโรงพยาบาลไทย บ.ถ�้าเวียงแก 

อ.เชียงกลาง จ.น่าน

๑๔ มกราคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ต.สวด อ.เมือง จ.น่าน

๑๔ มกราคม ๒๕๑๗ พระราชทานของบริเวณ นปพ.จ.น่าน

๑๔ มกราคม ๒๕๑๗ ทอดพระเนตรโรงบ่มและปล่อยปลา

๑๖ มกราคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ ดอยอินทนนท์

ทอดพระเนตรไร่ถั่วแดงของแม้วที่ไร่ดอยอินทนนท์

ผู้แทนชมรมอนุรักษ์สถาบันต่าง ๆ เฝ้าที่ดอยอินทนนท์
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๑๖ มกราคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ บ.กะเหรี่ยง บ.หนองหล่ม พระราชทานของเด็ก, 

ทอดพระเนตรสวนกาแฟ บ.หนองหล่ม บ.ผาหมอน

๑๖ มกราคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ ดอยอินทนนท์ บ.หนองหล่ม, ตชด.ที่ ๕๑๔ 

บ.เมืองงาม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

๑๘ มกราคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ บ้านเมืองงาม บ้านขอบด้ง และบ้านคุ้ม

๑๙ มกราคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ ศูนย์ฝึกอบรมชาวเขาขุนช่างเคี่ยน ปล่อยปลานิล 

ทอดพระเนตรพันธุ์ไม้และดอกไม้ ห้วยแม่ใน 

ทอดพระเนตรพืชไร่

อ้วน

๒๑ มกราคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ ดอยสามหมื่น ประสาทพร

๒๑ มกราคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ อ.ปาย ประสาทพร

๒๑ มกราคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ บ.คุ้ม ดอยสามหมื่น, เสด็จฯ อ.ปาย วัดหลวง 

อ.ปาย

ศุภร

๒๒ มกราคม ๒๕๑๗ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ้วน

๒๕ มกราคม ๒๕๑๗ ต่อ ปาย, เสด็จฯ บวงสรวงวิญญาณ สมเด็จพระนเรศวร

มหาราช

ศุภร

๒๕ มกราคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ บวงสรวงวิญญาณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, 

เยี่ยมราษฎร

ศุภร

๒๕ มกราคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร จ.สุพรรณบุรี ศุภร

๒๖ มกราคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ สนามบินเขื่อนภูมิพล จ.ตาก ศุภร

๒๖ มกราคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ บ้านส้มป่อย ศุภร

๒๖ มกราคม ๒๕๑๗ เสวยกลางวัน ที่สวนเพาะช�าต้นไม้พะวอ ศุภร

๒๖ มกราคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ บ้านห้วยปลาหลด ศุภร

๒๘ มกราคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ บ.พุย ต่อจาก บ.ห้วยปลาหลด ศุภร

๒๘ มกราคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ บ.พุย ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ ศุภร

๒๘ มกราคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ บ.พุย บ.แม่โถและบ.ขุนวาง ศุภร

๒๘ มกราคม ๒๕๑๗ พระอาทิตย์ตกดินบนเฮลิคอปเตอร์ ศุภร

๒๘ มกราคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ บ.พุย อ.แม่จัน พระราชทานพันธุ์วัว 

และทอดพระเนตรการแสดงชาวเขา

อ้วน

๒๘ มกราคม ๒๕๑๗ ทอดพระเนตรแปลงผักทดลอง อ้วน

๒๘ มกราคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ บ.แม่โถ อ.ฮอด พระราชทานของ อ้วน

๒๘ มกราคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ ขุนวาง ชาวเขาท�าพิธีผูกขวัญ และทอดพระเนตร

แปลงผักทดลอง

อ้วน
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๓๐ มกราคม ๒๕๑๗ โครงการเพาะช�าลุ่มแม่น�้าสา โรงเรียนโป่งแยงนอก

เชียงใหม่

ประสาทพร

๓๐ มกราคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ หนองหอย แม่สาใหม่  จ.เชียงใหม่, เสด็จฯ 

โป่งแยงใน

ประสาทพร, ศุภร

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗ เสด็จฯ บ.ยาง อ.ฝาง เชียงใหม่, ทรงม้าไปโรงไฟฟ้าพลัง

น�้าตก

อ้วน

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗ ทอดพระเนตรกิจการลูกเสือชาวบ้าน โรงเรียนบ้านยาง 

อ.ฝาง

อ้วน

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗ เสด็จฯ บ.คุ้ม (อ่างขาง) ทอดพระเนตรแกะและกิจการ

สวน

อ้วน

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗ เสด็จฯ บ.ป่าคา อ.ฝาง พระราชทานผ้าห่มแก่ครูและ

พระราชทานของเด็ก

อ้วน

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗ พระราชทานธงลูกเสือชาวบ้าน ประสาทพร

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗ เสด็จ บ.สบเมย อ. แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน, เสด็จฯ 

บ.ป่าแป๋ แม่แจ่ม เชียงใหม่, เสด็จฯ อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ 

ราษฎรเฝ้าฯ

ศุภร, อ้วน

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗ เสด็จฯ จากภูพิงค์ กลับกรุงเทพฯ ประสาทพร

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗ เสด็จฯ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ประสาทพร

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗ เสด็จฯ ตัดลูกนิมิตวัดสิริกมลาวาส ลาดพร้าว ประสาทพร, 

พูลศักดิ์

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗ เสด็จฯ เปิดวัดพระแม่มหาการุณย์ นนทบุรี ศุภร, อ้วน

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗ พระราชทานกระบี่นายร้อย ที่กลาโหม ธีรนันท์

๖ มีนาคม ๒๕๑๗ พระราชทานอาหารแก่เด็กบ้านเมตตา อ้วน

๑๑ มีนาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ ยกช่อฟ้าวัดพานิชธรรมิการาม บ.หมี่ จ.ลพบุรี ประสาทพร

๑๔ มีนาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ ทรงม้า ม.๑ พัน๑ รอ. ประสาทพร, อ้วน

๑๗ มีนาคม ๒๕๑๗ พระราชทานเลี้ยงผู้ช่วยเหลือกาชาด อ้วน

๒๑ มีนาคม ๒๕๑๗ พระราชทานเพลิงศพทหาร ต�ารวจ ที่เสียชีวิต ประสาทพร, อ้วน

๒๒ มีนาคม ๒๕๑๗ พระราชทานเลี้ยงธนาคารต่าง ๆ ที่ช่วยเหลือกาชาด อ้วน

๒๓ มีนาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ งานโรงเรียนจิตรลดา ประสาทพร

๒๙ มีนาคม ๒๕๑๗ ลูกเสือชาวบ้าน หัวหิน, และทูลหม่อม ทรงฝากออมสิน ประสาทพร

๒ เมษายน ๒๕๑๗ วันคล้ายวันประสูติ เลี้ยงพระที่หัวหิน ประสาทพร
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๒ เมษายน ๒๕๑๗ ทรงสีซอ วันคล้ายวันประสูติ ที่ศาลาเริง ศิรพรรณ

๓ เมษายน ๒๕๑๗ ทรงม้าที่หัวหิน ประสาทพร

๙ เมษายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ ไร่หุบกะพง ประสาทพร

๑๐ เมษายน ๒๕๑๗ เยี่ยมโครงการพัฒนาที่ดิน พระราชทานที่หนองพลับ ศุภร

๑๑ เมษายน ๒๕๑๗ ทรงเรือรบหลวงล่องลม หัวหิน พูลศักดิ์

๑๓ เมษายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ ไร่ชาวเกษตร เขาใหญ่ เพชรบุรี ประสาทพร

๑๙ เมษายน ๒๕๑๗ ทอดพระเนตรกังหันลม และสูตรน�้ามันที่หัวหิน ประสาทพร

๓๐ เมษายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ โครงการจัดพัฒนาที่ดิน ตามพระราชประสงค์ ประสาทพร

๙ พฤษภาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ ไร่หุบกะพง พูลศักดิ์

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๑๗ ทอดพระเนตรช้างที่วัดไกลกังวล

๒๐๒ -๙๐๖

๒๐๓ -๙๐๕

พูลศักดิ์

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ ดอนขุนห้วย อ.หัวหิน ประสาทพร

๒๔ มีนาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ เรือตาปี บางนา ประสาทพร

๒๕ มีนาคม ๒๕๑๗ ประชาชนชาวล�าปาง เฝ้าฯ ที่โรงโคนม ประสาทพร

๒๕ มีนาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ เปิดหน้าบันพระอุโบสถ วัดโพธิ์ศรี อ.อินทร์บุรี 

จ.สิงห์บุรี

อ้วน

๒๘ มีนาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ เลี้ยงพระที่ จ.ปทุมธานี ประสาทพร

๒๘ มีนาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ เททอง วัดโพธิ์ ธีรนันท์

๒๘ มีนาคม ๒๕๑๗ หม่อมเทพฤทธิ์ เฝ้า ฯ ถวายรายงาน เรื่องน�้ามันสูตรใหม่ ธีรนันท์

๒๙ มีนาคม ๒๕๑๗ ประทานรางวัลดนตรี “เครื่องสายไทย” ที่โรงละครแห่ง

ชาติ

ธีรนันท์

๖ เมษายน ๒๕๑๗ พระราชทานกระบี่ นักเรียนนายร้อยต�ารวจที่มหาดไทย ศิรพรรณ

๖ เมษายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ วันจักรี อ้วน

๗ เมษายน ๒๕๑๗ พระราชทานวุฒิบัตร ที่บก.สูงสุด ศิรพรรณ

๗ เมษายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ ปิดประชุมสถาบันแม่ชีไทย ณ วัดบวร อ้วน

๗ เมษายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ เจิมเรือหลวงมกุฎราชกุมาร บางนา ศุภร

๒๐ เมษายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ ศูนย์พัฒนา ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ�า หัวหิน ประสาทพร

๒๓ เมษายน ๒๕๑๗ พระราชทานเพลิงศพพระสังฆราช (ปุ่น ปุณณสิริ) 

ที่วัดเทพฯ

ศุภร

๒๔ เมษายน ๒๕๑๗ พระราชทานกระบี่นักเรียนนายร้อย หอประชุมกิตติขจร ธีรนันท์
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๒๗ เมษายน ๒๕๑๗ พระราชทานเพลิงศพพระสังฆราช (ปุ่น ปุณณสิริ) 

ที่วัดเทพฯ, ค่ายมฤคทายวัน หัวหิน

ศุภร

๖ พฤษภาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ เวียนเทียน วันวิสาขบูชา วัดพระแก้ว ศุภร, ธีรนันท์

๗ พฤษภาคม ๒๕๑๗ พระราชทานเข็มกาชาด ที่สวนอัมพร ประสาทพร

๘ พฤษภาคม ๒๕๑๗ พิธีแรกนาขวัญ ที่สนามหลวง ศุภร, อ้วน

๘ พฤษภาคม ๒๕๑๗ หว่านข้าว นาทดลอง สวนจิตร ธีรนันท์

๓๐ มีนาคม ๒๕๑๗ แปรพระราชฐานไปหัวหิน ประสาทพร

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ พิธียกช่อฟ้าวัดไกลกังวล หัวหิน อ้วน

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ ศาลีวิลล่า อ.ชะอ�า จ.เพชรบุรี อ้วน

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ ไร่หุบกะพง ประสาทพร

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ เยี่ยมกองบินน้อยที่ ๕ ประจวบ อ้วน

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ เยี่ยมนิคมสร้างตนเอง ประจวบ ประสาทพร

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ โดยรถไฟไปชุมพร เททองวัดโคกเมรุ อ.ฉวาง 

จ.นครศรีธรรมราช

ศุภร, อ้วน

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ จาก ทุ่งสง ไปวัดไม้เรียง (เททองวัดโคกเมรุ) ศุภร

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๑๗ เยี่ยมราษฎรวัดโคกเมรุ ศุภร

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ เททองวัดโคกเมรุ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช อ้วน

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๑๗ เยี่ยมลูกเสือชาวบ้าน อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช อ้วน

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๑๗ เยี่ยมราษฎรวัดโคกเมรุ อ้วน

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๑๗ พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ หัวหิน ประสาทพร

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๑๗ เยี่ยมลูกเสือชาวบ้าน อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช และ

เยี่ยมราษฎรวัดโคกเมรุ

ศุภร

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๑๗ พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ หัวหิน

ทม. เสด็จฯ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัตช์ อ.ปราณบุรี 

จ.ประจวบ

อ้วน

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัตช์ อ.ปราณบุรี 

จ.ประจวบ

อ้วน

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ ศูนย์พัฒนาชาวไร่ เขาใหญ่ อ.ชะอ�า เพชรบุรี อ้วน

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ พระราชทานธงลูกเสือชาวบ้าน พื้นที่ ๓ 

ประจวบฯ เพชรบุรี ค่ายนเรศวร

อ้วน

๑ มิถุนายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ เรือมกุฎราชกุมาร ทอดพระเนตรการฝึกทางเรือ อ้วน
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๙ มิถุนายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล ร.๘ 

วัดราชายตนบรรพต

ศุภร

๑๔ มิถุนายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ โครงการหม่อนไหม สมเด็จ ศุภร

๑๕ มิถุนายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ หุบกะพง อ้วน

๑๕ มิถุนายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ โรงกลั่นน�้ามันเมนทอล หุบกะพง ศุภร

๑๕ มิถุนายน ๒๕๑๗ ศูนย์โภชนาการเด็ก ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ พลับพลา 

ราษฎรหุบกระพงเฝ้าฯ

ศุภร

๑๕ มิถุนายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ ดอนขุนห้วย ศุภร

๒๒ มิถุนายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ พิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ประสาทพร, 

ธีรนันท์

๔ กรกฎาคม ๒๕๑๗ เสด็จวัดพระแก้ว พิธีอาสาฬหบูชา ธีรนันท์

๒๓ มิถุนายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ ไร่หุบกะพง ไร่นิคมสร้างตนเอง ประจวบ อ้วน

๑ กรกฎาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ วันลูกเสือแห่งชาติ สนามกีฬาแห่งชาติ ประสาทพร, อ้วน

๓ กรกฎาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ เททองวัดเบญจฯ ประสาทพร

๔ กรกฎาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ วัดมะขาม พิธีคล้ายวันประสูติทูลหม่อม

จุฬาภรณ์

ประสาทพร

๕ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ทรงจุดเทียนพรรษา ถวายพุ่ม ยกฉัตร วัดบวรนิเวศฯ ประสาทพร

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ ออกรับคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าฯ พระราชทาน

เหรียญกาชาด ศาลาดุสิดาลัย

ศุภร

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

อ้วน

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

อ้วน, ประสาทพร

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๗ พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณแก่ภรรยาทูต ประสาทพร

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ เปิดตึกโรงเรียนสายปัญญา ประสาทพร

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๑๗ พระราชทานกระบี่โรงเรียนนายร้อย หอประชุมกิตติขจร ประสาทพร

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ เททองมหาวิทยาลัยศิลปากร ประสาทพร

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๑๗ พระราชทานเข็มผู้บริจาคโลหิต เวทีใหม่สวนอัมพร อ้วน

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ พิธีพระราชสมภพ มวก. พระต�าหนัก ประสาทพร

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

อ้วน, ประสาทพร



วันที่ถ่าย ชื่อ  ผู้ถ่าย

307

๔ สิงหาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ โดยรถไฟจากสวนจิตรลดา ถึงสถานีรถไฟ 

ตันหยงมัส จ.นราธิวาส

ศุภร, ประสาทพร

๗ สิงหาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ บ้านทอน, ๐๒๘๘ -๙๐๒ ทรงเก็บดอกไม้ ศุภร

๗ สิงหาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ เรือมกุฎฯ จ.นราธิวาส ประสาทพร

๑๐ สิงหาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ ตัวเมืองนราธิวาส ศุภร

๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ เรือมกุฎ ฯ จ.นราธิวาส ประสาทพร

๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๗ ประชาชนเฝ้าฯ วันเฉลิมสมเด็จฯ ทักษินฯ ศุภร

๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๗ วันเฉลิมสมเด็จฯ จ.นราธิวาส ประสาทพร

๑๓ สิงหาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ บ.คลองตัน (กูบู) ต.ไพรวัน จ.นราธิวาส ประสาทพร

๑๔ สิงหาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ โรงเรียน บ.บือเระ อ.บาเจาะ  จ.นราธิวาส ศุภร, ประสาทพร

๑๖ สิงหาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ ยกช่อฟ้าวัดตันตยาภิรม ศุภร

๑๗ สิงหาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ ลงเรือท่ารัชฎาภิเษก ศุภร

๑๖ สิงหาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ ยกช่อฟ้าวัดตันตยาภิรม อ.เมือง จ.ตรัง

เยี่ยมลูกเสือชาวบ้าน

เยี่ยมราษฎร

ประสาทพร

๑๘ สิงหาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ นิคมแว้ง เยี่ยมราษฎร อ.แว้ง

ชุดคุ้มครองหมู่บ้านกะรุบี อ.แว้ง

ศุภร, ประสาทพร

๑๙ สิงหาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ จ.สงขลา

อ้วน

๒๐ สิงหาคม ๒๕๑๗ พระราชทานธงลูกเสือชาวบ้าน สนามรักษาดินแดง 

จ.นราธิวาส

ประสาทพร

๒๑ สิงหาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ ตลาดและตัวเมือง นราธิวาส ศุภร

๒๒ สิงหาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร บ.บาโงสะโต 

(โคกสะท้อน) อ.ระเงะจ.นราธิวาส

ศุภร

๒๒ สิงหาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ บ.สิโป อ.ระเงะ จ.นราธิวาส ศุภร

๒๒ สิงหาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ บ.ดุซงญอ ศุภร

๒๒ สิงหาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร บ.บาโงสะโต 

(โคกสะท้อน) อ.ระเงะจ.นราธิวาส

ประสาทพร

๒๒ สิงหาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ บ.สิโป อ.ระเงะ จ.นราธิวาสและบริเวณน�้าตก 

สิโป

ประสาทพร

๒๒ สิงหาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ บ.ดุซงญอ ประสาทพร
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๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ จ.ปัตตานี

ศุภร, อ้วน

๒๕ สิงหาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ โดยรถไฟจากตันหยงมัส  จ.นราธิวาส ถึงทุ่งสง 

จ.นครศรีธรรมราช

อ้วน

๒๖ สิงหาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ ยกช่อฟ้า เททอง วัดมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช

๐๓๔๑ เยี่ยมราษฎร

๐๓๔๕ ไตเติ้ลวัดเวียงสระ สุราษฎร์ธานี

ศุภร

๒๗ สิงหาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ พระราชทานธงลูกเสือชาวบ้าน วัดเวียงสระ 

สุราษฎร์ธานี

ศุภร

๒๗ สิงหาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ น�้าตกโยง

พระราชทานธงลูกเสือชาวบ้าน ค่ายพระศรีนครินทร์ 

ทุ่งสง

อ้วน

๒๘ สิงหาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ จากทุ่งสงถึงตันหยงมัส อ้วน

๓๐ สิงหาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ศุภร

๓๐ สิงหาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร ต.ซากอ  อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ศุภร

๓๐ สิงหาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ ต.ซากอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ศุภร, ประสาทพร

๓๐ สิงหาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร บ.คอรอกาเว อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ประสาทพร

๓๐ สิงหาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร บ.ซากอ อ.รือเสาะจ.นราธิวาส ประสาทพร

๓๐ สิงหาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ อ.รือเสาะ ประสาทพร

๑ กันยายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ บางมะนาว อ้วน

๒ กันยายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ วัดเชิงเขา ต.ปะลุกาสาเมาะ ประสาทพร

๔ กันยายน ๒๕๑๗ ๙๐๖ - เสด็จฯ เรือล่องลม/ ทุกพระองค์เสด็จฯ หมู่บ้าน

พัฒนาตัวอย่างพระอาทิตย์ขึ้น / ต.บาเระเหนือ อ.บาเระ 

จ.นราธิวาส

อ้วน

๕ กันยายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ วัดพระพุทธ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส อ้วน

๖ กันยายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ วัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส อ้วน, ศุภร

๗ กันยายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ บ.ไพรวัน ประสาทพร

๘ กันยายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ เยี่ยมบ้านสือดัง ศุภร

๘ กันยายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ เยี่ยมบ้านปละโละ ศุภร

๘ กันยายน ๒๕๑๗ เสด็จ ฯ เยี่ยมราษฎรและเสวยกลางวันที่ค่ายสุริยสุนทร ศุภร

๘ กันยายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ ทอดพระเนตรการสร้างเรือกอและ ศุภร
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๑๐ กันยายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ พระราชทานโค ต.ตันหยงมัส อ.ระเงะ นราธิวาส อ้วน

๑๑ กันยายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ วัดโคกตีเต ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส อ้วน, ศุภร

๑๒ กันยายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ ตชด. เขต ๙ เขาตันหยง นราธิวาส ประสาทพร

๑๒ กันยายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ บ.ชูโว ต.บาเระใต้ อ.บาเระ จ.นราธิวาส ประสาทพร

๑๓ กันยายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส อ้วน

๑๕ กันยายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ น�้าตกบาโจ จ.นราธิวาส อ้วน

๑๖ กันยายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ บ.บูเก๊ะกอตอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส อ้วน

๑๖ กันยายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ บ.บูเก๊ะบูงอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส อ้วน

๑๖ กันยายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ บ.พงบือเราะ บ.ตันโย ต.ดอเบาธ อ.ยี่งอ 

จ.นราธิวาส

อ้วน

๑๖ กันยายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ บูเก๊ะกอตอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ประสาทพร

๑๗ กันยายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรเขาตันหยง (หมู่บ้านเขาตันหยง) 

จ.นราธิวาส

ศุภร

๑๘ กันยายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ  บ.มูโนะ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส อ้วน

๑๘ กันยายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ บ.ปาดังยอ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส อ้วน

๑๘ กันยายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร  บ.มูโนะ บ.ปาดังยอ  อ.สุไหงโกลก 

จ.นราธิวาส

ศุภร

๑๙ กันยายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ พระราชทานประกาศนียบัตร โรงพยาบาล

นราธิวาส

อ้วน

๑๙ กันยายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร บ.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ศุภร

๑๙ กันยายน ๒๕๑๗ ทอดพระเนตรโครงการขุดคลองระบายน�้า บ้านทอน 

อ.เมือง จ.นราธิวาส

ศุภร

๒๐ กันยายน ๒๕๑๗ โครงการขุดคลองระบายน�้าบ้านทอน อ.เมือง 

จ.นราธิวาส ทางอากาศ

๐๔๐๘ - พระราชทานปริญญาบัตร

ศุภร, ประสาทพร

๒๒ กันยายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ กลับจากนราธิวาสถึงสวนจิตรลดา 

๒๓ กันยายน ๑๗

ศุภร

๒๔ กันยายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย 

แพทยศาสตร์

อ้วน

๗ ตุลาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ พระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต 

สวนอัมพร

อ้วน
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๑๑ ตุลาคม ๒๕๑๗ พระราชทานประกาศนียบัตรเข็มวิทยฐานะ ว.ป.อ. อ้วน

๑๒ ตุลาคม ๒๕๑๗ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศิลปากร อ้วน

๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ พระราชทานเพลิงศพวีรชน ท้องสนามหลวง ศุภร, ศิรพรรณ, 

สุนันท์, 

ประสาทพร, อ้วน

๑๗ ตุลาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ วัดสันติการาม ราชบุรี/โรงเรียนสันติการาม ประสาทพร

๑๘ ตุลาคม ๒๕๑๗ พระราชทานปริญญาบัตรสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้า สวนอัมพร

อ้วน

๑๙ ตุลาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ รับกษัตริย์และราชินีเบลเยียม ดอนเมือง อ้วน

๒๐ ตุลาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ รับพระเจ้าโบดวงและพระราชินี เสด็จฯ 

บางปะอิน

ประสาทพร

๒๓ ตุลาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ วางพวงมาลาวันปิยะมหาราช รับพระเจ้าโบดวง ศุภร

๒๕ ตุลาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ กฐินต้น วัดศีลขันธาราม อ. โพธิ์ทอง จ.อยุธยา

๐๔๓๖- ๙๐๕ เสด็จฯ วัดพนัญเชิง

ประสาททอง

๒๘ ตุลาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ วัดพระศรีมหาธาตุ/วัดราษฎร์บูรณะ วัดพระราม/

วัดพระราม ทอดพระเนตรการสลักหิน วัดหน้าพระเมรุ/

เสด็จฯ หน้าวัดพระเมรุ การท�าหัวโขน จ.อยุธยา

อ้วน

๒๘ ตุลาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ พระราชทานเข็มกาชาด สวนอัมพร อ้วน

๓๐ ตุลาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน วัดสุทธจินดา เปิดโรงเรียน

บุญวัฒนา จ.นครราชสีมา

ศุภร

๓๑ ตุลาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ กลับพระนคร ดอนเมือง ศิรพรรณ

๒๘ ตุลาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ วัดพนัญเชิง จ.อยุธยา

วัดพระแก้ว

อ้วน

๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๗ คณะกรรมการและครูอาวุโสประจ�าปี ๒๕๑๖ เฝ้าฯ รับ

พระราชทานเงิน

ศุภร

๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ วัดสุทัศน์ เททอง เปิดอนุสาวรีย์ ร.๘ ประสาทพร

๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ วันราชวัลลภ กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ อ้วน

๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ พระราชทานประกาศนียบัตร วุฒิบัตร พยาบาล 

ศิริราช

อ้วน

๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๑๗ ฝรั่ง ท�างานยุ้งข้าว โรงสีข้าวสวนจิตรลดา อ้วน

๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ จ.พิษณุโลก

อ้วน
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๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๑๗ โครงเหล็กพื้นฐานยุ้งข้าว โรงสีข้าวสวนจิตรลดา ประสาทพร

๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๑๗ โครงเหล็กสองชั้น ยุ้งข้าวสวนจิตรลดา ประสาทพร

๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๑๗ พระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต สวนอัมพร ประสาทพร

๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๑๗ เทปูนพื้นยุ้งข้าว โรงสีข้าว สวนจิตรลดา พูลศักดิ์

๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ สมาคม Y.W.C.A สาธร ประสาทพร

๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๑๗ ทรงบาตรหน้าประตูสวนจิตรลดา ประสาทพร

๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ วางพวงมาลา ร.๖ สวนลุม อ้วน

๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร ว.ศ. มหาสารคาม ประสาทพร

๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๑๗

พระราชทานธงลูกเสือชาวบ้าน มหาสารคาม/

เยี่ยมราษฎร มหาสารคาม

ประสาทพร

๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๑๗ เยี่ยมราษฎร มหาสารคาม ประสาทพร

๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๑๗ เสด็จฯ ศาลาดุสิดาลัย สมาชิกรัฐสภาเอเซียเฝ้าฯ อ้วน

๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๑๗ งานแสดงคอนเสิร์ต ศาลาดุสิดาลัย ศุภร

๒ ธันวาคม ๒๕๑๗ ยุ้งข้าว สวนจิตรลดา ประสาทพร

๒ ธันวาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ วัดคอนเซปชั่นครบ ๓๐๐ ปี ศุภร

๓ ธันวาคม ๒๕๑๗ พิธีสวนสนามของมหาดเล็กรักษาพระองค์ ลานพระรูป อ้วน

๔ ธันวาคม ๒๕๑๗ (๒ ธันวาคม) รับมวก. ที่ดอนเมือง

วันเฉลิมฯ คณะต่าง ๆ เฝ้า ที่ศาลาดุสิดาลัย

ศุภร

๔ ธันวาคม ๒๕๑๗ มวก.เยี่ยมทหาร จ.น่าน, เชียงราย ประสาทพร

๕ ธันวาคม ๒๕๑๗ สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี เสด็จฯ แทนพระองค์ใน

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ปี ๒๕๑๗ วัดพระแก้ว 

อมรินทรฯ

อ้วน

๖ ธันวาคม ๒๕๑๗ สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี เสด็จฯ แทนพระองค์ใน

พระราชพิธีเลี้ยงพระวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี ๒๕๑๗ 

ที่พระที่นั่งอมรินทรฯ

อ้วน

๕ ธันวาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ วัดสุวรรณดาราราม จ.อยุธยา ศุภร

๕ ธันวาคม ๒๕๑๗ ทรงพายเรือ บางปะอิน ประสาทพร

๖ ธันวาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ วัดเขียน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ศุภร

๖ ธันวาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ วัดเขียน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง/เยี่ยมราษฎร ประสาทพร

๖ ธันวาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ วัดเกาะ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ประสาทพร

๖ ธันวาคม ๒๕๑๗ ทรงกายบริหาร บางปะอิน ประสาทพร
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๗ ธันวาคม ๒๕๑๗ วิวพระราชวังบางปะอิน/เสด็จฯ ลงเรือไปวัดสามกอ ศุภร

๗ ธันวาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ วัดบางนมโค และวัดสามกอ ศุภร

๗ ธันวาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ วัดสามกอ อ.เสนา อยุธยา ศุภร

๗ ธันวาคม ๒๕๑๗ มวก.ทรงฝึกท่ายิงปืน บางปะอิน / วิวสองฟากแม่น�้าไป

วัดสามกอ

ประสาทพร

๗ ธันวาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ วัดบางนมโค อ.เสนา อยุธยา / วัดสามกอ ประสาทพร

๗ ธันวาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ วัดสามกอ อ.เสนา อยุธยา ประสาทพร

๗ ธันวาคม ๒๕๑๗ ทรงกายบริหาร บางปะอิน ประสาทพร

๘ ธันวาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ วัดวิเศษชัยชาญ

มวก.ทรงกายบริหาร (๐๕๑๗)

ศุภร

๘ ธันวาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ วัดสี่ร้อย ทางเรือ

มวก.ทรงกายบริหาร

ประสาทพร

๘ ธันวาคม ๒๕๑๗ ๙๐๖ เสด็จฯ บริเวณ พระต�าหนัก

๙๐๔ ทรงกายบริหาร

ประสาทพร

๘ ธันวาคม ๒๕๑๗ มวก.ทรงกายบริหาร ประสาทพร

๙ ธันวาคม ๒๕๑๗ มวก.เสด็จฯ พระราชทานเข็มกาชาด สวนอัมพร ประสาทพร

เสด็จฯ เลี้ยงพระวันรัฐธรรมนูญ พระที่นั่งอนันตฯ ประสาทพร, อ้วน

๑๐ ธันวาคม ๒๕๑๗ มวก. เสด็จฯ วัดบวร และวัดราชประดิษฐ์ ประสาทพร

๑๐ ธันวาคม ๒๕๑๗ มวก.เสด็จฯ วัดราชประดิษฐ์ ทรงกายบริหาร ประสาทพร

๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๗ มวก. ทรงฟุตบอล ทรงกายบริหาร ประสาทพร

๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ ทอดพระเนตรการแสดงคาราเต้ ดุสิดาลัย ประสาทพร

๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ บ�าเพ็ญพระราชกุศล พระปรมานุชิตชิโนรส 

วัดโพธิ์

ประสาทพร

๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ ทอดพระเนตรเครื่องดนตรีอิสราเอล 

หอสมุดแห่งชาติ

อ้วน

๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๗ ยุ้งข้าว โรงสีข้าว สวนจิตรลดา อ้วน

๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๗ มวก.เสด็จฯ ค่ายภาณุรังษี บ.เขากรวย จ.ราชบุรี ประสาทพร

๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๗ มวก.เสด็จฯ เยี่ยมทหารต�ารวจ บ.ถ�้าหอย อ.ปากท่อ 

(ร.๒ ตชด. เขต ๗)

ประสาทพร

๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๗ มวก.เสด็จฯ กุยบุรีต�ารวจตระเวนชายแดน ๗๕๔

เสด็จฯ ค่ายนเรศวร หัวหิน

ประสาทพร
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๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ ค่ายนเรศวร หัวหิน ประสาทพร

๑๔ ธันวาคม ๒๕๑๗ มวก.ทรงกายบริหาร ไต่เชือก ประสาทพร

๑๔ ธันวาคม ๒๕๑๗ มวก.เสด็จฯ เยี่ยมเจ้าฟ้าเพรชรัตน์ วังรื่นฤดี ทรงปืน ประสาทพร

๑๔ ธันวาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ เมืองโบราณ สมุทรปราการ ประสาทพร

๑๔ ธันวาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ บ�าเพ็ญพระราชกุศลวัดเบญจฯ

๙๐๖ ทรงเปียโน ศาลาดุสิดาลัย

ประสาทพร

๑๔ ธันวาคม ๒๕๑๗ ทรงเปียโน ศาลาดุสิดาลัย อ้วน

๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ เรือหลวงมกุฎราชกุมาร ประสาทพร

๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๗ ยุ้งข้าวสวนจิตรลดา/มวก.ทรงกายบริหาร (๐๕๘๔) อ้วน, ประสาทพร

๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น/ 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ ทรงปลูกต้นไม้

อ้วน

๒๑ ธันวาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ สหกรณ์ห้วยแก้ว(โคนม) ศุภร

๒๓ ธันวาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ วัดดอยแม่ปั๋ง หน่วยสหกรณ์นิคมพร้าว/หมู่บ้าน

นิคมสหกรณ์สมาชิกเฝ้าฯ /เยี่ยมราษฎรนิคมพร้าว

ศุภร

๒๓ ธันวาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ วัดดอยแม่ปั๋ง หน่วยสหกรณ์พร้าวพระราชทาน

ดินสอและสมุดแก่นักเรียน

ประสาทพร

๒๕ ธันวาคม ๒๕๑๗ ทรงปลูกต้นไม้ อ้วน

๒๕ ธันวาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ บ.มูเซอเห็งสาม/แปลงเพาะช�า/ ราษฎรเฝ้าฯ / 

ขุนคอง/ทรงปลูกต้นไม้ ทอดพระเนตรแปลงเพาะช�า

อ้วน, ศุภร

๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ เยี่ยมทหารจากเชียงใหม่ ถึงสนามบินแม่สอด ศุภร

๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๗ ถึงที่ตั้งกองร้อยลาดตระเวน อ.แม่สอด จ.ตาก ศุภร

๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ กองร้อยลาดตระเวน อ.แม่สอด จ.ตาก ศุภร

๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ บ.ซอโอ และบ.เจดีย์โคะ/ชุดคุ้มครองหมู่บ้าน 

อ.แม่สอด/บ.เจดีย์โคะ อ.แม่สอด จ.ตาก/บก.กอง ก�าลัง

ที่ ๓๔๒

ศุภร

๒๗ ธันวาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ น�้าตกนางคอย สะเมิง

เยี่ยมราษฎรสะเมิง หนองหอย

ประสาทพร

๒๗ ธันวาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ น�้าตกนางคอย/สะเมิง/พระราชทานของครู/

เยี่ยมราษฎรสะเมิง/หนองหอย อ.แม่ริม

อ้วน

๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ ดอยอินทนนท์ ประสาทพร
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๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๗ เสด็จฯ บ.ขุนกลาง/บ.อังกาน้อย/บ่อปลา บ.อังกาน้อย/

เสด็จฯ ไปท่าฝั่ง/ยอดดอยอินทนนท์/บ.แม้วขุนกลาง/

บ.อังกาน้อย ดอยอินทนนท์/บ.ท่าฝั่ง

ประสาทพร, อ้วน



บญัชฟิีล์มภาพยนตร์ส่วนพระองค์ 
มกราคม ๒๕๒๘ - ธนัวาคม ๒๕๓๐
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๓ มกราคม ๒๕๒๘ ทอดพระเนตรมหกรรมดนตรีไทยที่มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

พูนศักดิ์

๘ มกราคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ เปิดโรงไฟฟ้าพลังน�้า บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ถาวร

๑๑ มกราคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ เล่นกีฬา โรงเรียนราชินี พูลศักดิ์

๒๔ มกราคม ๒๕๒๘ รับเสด็จฯ สนามบินเชียงใหม่ 

พระราชทานปริญญามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พูลศักดิ์

๒๖ มกราคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่ 

และ ๙๐๕ เสด็จฯ วัดขุนดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

จ�านง

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ นายกฯ ศรีลังกาชมศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ถาวร

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ รับเสด็จฯ ณ สนามบินเชียงใหม่ พูลศักดิ์

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ เสด็จฯ เปิดโรงไฟฟ้าแม่เตียน พูลศักดิ์

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ เสด็จฯ เปิดโรงพยาบาลนภาลัย จ.สมุทรสงคราม ถาวร

๕ มีนาคม ๒๕๒๘ ทุกพระองค์ เสด็จฯ ส่ง ๙๐๒ ไปอเมริกา ณ ดอนเมือง พูลศักดิ์

๗ มีนาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ พระราชทานปริญญา กระบี่ ทหารสามเหล่าทัพ 

สวนอัมพร

พูลศักดิ์

๙ มีนาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ พระราชทานกระบี่ นักเรียนนายร้อยต�ารวจ ถาวร

๑๑ มีนาคม ๒๕๒๘ ประธานาธิบดีจีน ณ พลับพลาต้อนรับ สะพานผ่านฟ้า ถาวร

๑๑ มีนาคม ๒๕๒๘ พระราชทานเลี้ยงประธานาธิบดีจีน ที่พระที่นั่งจักรี ถาวร

๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๗ เสด็จฯ รับกษัตริย์เนปาล ดอนเมือง พูลศักดิ์

๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๗ พระราชทานเลี้ยงพระราชาธิบดีแห่งเนปาล จักรี พูนศักดิ์

๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๗ เสด็จฯ สวนสนาม ลานพระบรมรูปทรงม้า ศิรพรรณ

๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๗ พระราชาธิบดีแห่งเนปาล วางพวงมาลา อนุสาวรีย์

ชัยสมรภูมิ

พูนศักดิ์

๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๗ ทุกพระองค์ เสด็จฯ ส่งพระราชาธิบดีแห่งเนปาล 

ดอนเมือง

พูลศักดิ์,ถาวร

๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๗ เสด็จฯ สวนสนาม โรงเรียนนายร้อย จปร. พูลศักดิ์

๒๔ ธันวาคม ๒๕๒๗ ละหานทราย,โนนดินแดง โครงการพระราชด�าริ พูลศักดิ์

๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๗ พระราชทานเลี้ยงปีใหม่ พระที่นั่งบรมพิมาน พูนศักดิ์

ปี ๒๕๒๗ ไม่มีรายการ
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๕ มกราคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ ทอดพระเนตรบริเวณ ที่จะสร้างอ่างเก็บน�้า 

บ.หนองประเสริฐ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี และทรงบ�าเพ็ญ

พระราชกุศล วันมีพระชนมมายุเสมอพระอัยกาเจ้า

อ้วน

๒๕ มกราคม ๒๕๒๘ ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระนเรศวร และ

สมเด็จพระสุริโยทัย พระต�าหนักภูพิงคราชนิเวศน์

อ้วน

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ เสด็จฯ เยี่ยมราษฏร ศาลารวมใจ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ทอดพระเนตรฝายทดน�า้ และโรงเรยีน อ.พร้าว จ.เชยีงใหม่

อ้วน

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ เสด็จฯ เยี่ยมราษฏร บ้านหนองกวัก ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง 

จ.ล�าพูน

ทอดพระเนตรบริเวณที่จะสร้างอ่างเก็บน�้า

อ้วน

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ เสด็จฯเปิดโรงไฟฟ้าพลังไอน�้าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ 

จ.ล�าปาง

อ้วน

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ เสด็จฯ เปิดตึกสุรินทร์ โรงพยาบาลมหาราช จ.เชียงใหม่ อ้วน

๔ มกราคม ๒๕๒๘ ประชุมกรรมการโรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ พูนศักดิ์

๖ มกราคม ๒๕๒๘ พระราชทานรางวัลการแข่งขันฟุตบอลภายในสวน

จิตรลดา

พูนศักดิ์

๙ มกราคม ๒๕๒๘ ประชุมโครงการพระราชด�าริ ดร.สุเมธ, กรมชลประทาน, 

โครงการห้วยทรายเหนือ

   -

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ พระราชทานเหรียญราชรุจิแก่ผู้ช่วยเหลือเครื่องบินตก 

ณ พระต�าหนักภูพิงค์ฯ

    -

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ เสด็จฯ บ้านทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ล�าพูน     -

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ ตัดลูกนิมิตวัดศรีดอนมูล อ.สารภี จ.เชียงใหม่     -

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ ทอดพระเนตรพันธุ์แมคคาโดเนีย ที่น�ามาจากออสเตรเลีย

ทดลองปลูกในไทย ที่แม่ฮ่องไคร้

    -

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ แม่ฮ่องไคร้     -

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ อ่างเก็บน�้า แม่ฮ่องไคร้     -

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ ทอดพระเนตรแปลงทดลองปลูกมันฝรั่งขาว ดอยสะเก็ด     -

๑๑ มีนาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯรับประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ดอนเมือง ฟาร์มจระเข้

    -

๑๑ มีนาคม ๒๕๒๘ จีนเฝ้าฯ ที่พระต�าหนัก เยี่ยมชมวัดพระแก้ว     -

๗ มกราคม ๒๕๒๘ ทรงบาตร ณ พระต�าหนัก จ�านง

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ ปริญญาบัตรสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ้ พูนศักดิ์
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๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ เนเธอร์แลนด์เฝ้าฯ เสด็จฯแม่โจ้ การขยายพันธุ์มันฝรั่ง พูนศักดิ์

๒๑ มีนาคม ๒๕๒๘ บวงสรวงพระสยามเทวาธิราช พระที่นั่งไพศาลทักษิน พูนศักดิ์

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ เสด็จฯ วังน�้าค้าง พูนศักดิ์

๒๕ มีนาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ ตัดลูกนิมิตวัดม่วง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี พูนศักดิ์

๒๙ มีนาคม ๒๕๒๘ เปิดอนุสาวรีย์ ร.๕ วัดมหรรณพาราม พูนศักดิ์

๑ เมษายน ๒๕๒๘ ทรงฝากออมสิน ณ พระต�าหนัก พูนศักดิ์

๖ เมษายน ๒๕๒๘ ถวายสังฆทาน ณ พระต�าหนักใหม่ พูนศักดิ์

๔ เมษายน ๒๕๒๘ พิธีซ้อมใหญ่ งานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้า

ร�าไพพรรณี

อ้วน

๘ กรกฎาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ พระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ตุลย์ วัดบูรพาราม 

จ.สุรินทร์

อ้วน

๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๒๘ ทุกพระองค์เสด็จฯ บ�าเพ็ญพระราชกุศล ๕ รอบ เจ้าฟ้า

เพชรรัตนราชสุดาฯ วัดพระแก้ว

อ้วน

๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๘ พระราชทานเลี้ยงพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย พระที่นั่ง

จักรี

อ้วน

๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๘ พระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียเฝ้าฯ ณ พระต�าหนัก อ้วน

๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๘ เปิดนิทรรศการจดหมายเหตุ ณ หอสมุดแห่งชาติ พูลศักดิ์

๒๓ ธันวาคม ๒๕๒๘ เปิดประชุม เอ.ยู.เอ. พระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ้วน

๕ มกราคม ๒๕๒๘ ๕ ม.ค. - ๑๐ ก.พ. ๒๕๒๘ เสด็จฯ แปรพระราชฐาน 

จ.เชียงใหม่

    -

๓๑ มกราคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ วัดขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ธงชัย

๓๑ มกราคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ ศูนย์รวมใจ บ้านกาด อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ธงชัย

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรและพระราชทานหน่วยแพทย์ ณ วัด

ศรีมูล ต่อจากนั้นเสด็จฯ ทอดพระเนตรพื้นที่อ่างเก็บน�้า

แม่ชี บ้านดอยเวียง อ.เมือง จ.ล�าพูน

ธงชัย

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ เสด็จฯ ทอดพระเนตรฟาร์มนายเลิศ พันธุ์พืชต่าง ๆ และ

โครงการหลวง บ.เจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย 

จ.เชียงใหม่

ธงชัย

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ เสด็จฯ ทอดพระเนตรคลังข้อมูลจารึกของสถาบันวิจัย

สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ธงชัย
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๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ เสด็จฯ ทอดพระเนตรวิหารสมัยโบราณ ณ วัดช้างค�้า 

ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ธงชัย

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ ทุกพระองค์เสด็จฯ เยี่ยมหลวงพ่อเกษม รพ.ล�าปาง 

๙๐๖ เสดจ็ฯ เปิดอบรมหมอหมูบ้่าน ณ สโมสรค่ายกาวลิะ

ธงชัย,พูนศักดิ์

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ เสด็จฯ เปิดอบรมหมอหมู่บ้าน ณ สโมสรค่ายกาวิละ 

เสด็จฯ พระราชทานเข็มแก่ผู้บริจาคโลหิต ณ โรงแรม

ออร์คิด จ.เชียงใหม่ 

เสด็จฯ งานโครงการอาหารกลางวัน ณ วิทยาลัยครู 

จ.เชียงใหม่

ธงชัย

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร บ.ห้วยม่วง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ทอดพระเนตรอ่างเก็บน�้าห้วยม่วงตอนบน

ทอดพระเนตรแปลงเพาะปลูกพืชไร่

อ้วน

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ เสด็จฯ เปิดศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ ต.แม่ต�่า อ.เสริมงาม 

จ.ล�าปาง

เยี่ยมราษฎร

อ้วน

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ เสด็จฯ เขื่อนแม่งัด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ อ้วน

๘ มีนาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ เขื่อนแม่งัด, ๙๐๕ เสด็จฯเปิดนิทรรศการประดิษฐ์

ไทยโอชิเอะ โรงแรมแอมบาสเดอร์

อ้วน

๑๑ มีนาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ รับประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน 

สนามบินกองทัพอากาศดอนเมือง

อ้วน

๑๑ มีนาคม ๒๕๒๘ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าฯ 

ณ พระต�าหนักจิตรลดา

อ้วน

๑๑ มีนาคม ๒๕๒๘ พระราชทานเลี้ยงประธานาธิบดีจีน ณ พระที่นั่งจักรี

มหาปราสาท

อ้วน

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ เสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการพัฒนาลุ่มน�้าแม่แจ่ม 

อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ธงชัย

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ เสด็จฯ ทอดพระเนตรสถานีทดลองเกษตรหลวงขุนวาง 

ต.แม่วิน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ธงชัย

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ ๙๐๖ เสด็จฯ ทรงบาตรหน้าต�าหนักภูพิงค์ฯ

๙๐๕ เสด็จฯ งานชมรมนิสิตเก่าจุฬา โรงแรมเชียงใหม่ภูค�า

ธงชัย
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๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ เสด็จฯ เปิดนิทรรศการทางศิลป ณ ห้องสมุดประชาชน 

จ.เชียงใหม่

เสด็จฯ ทอดพระเนตรพื้นที่ท�ากินชาวเขา บ.หอยเก่าและ

หอยใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ธงชัย

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ เสด็จฯ ทอดพระเนตรอ่างเก็บน�้าห้วยฮ่องไคร้ ดอยสะเก็ด 

จ.เชียงใหม่

ธงชัย

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ เสด็จฯ ทอดพระเนตรไร่ส้มวังน�้าค้าง อ.สันป่าตอง 

จ.เชียงใหม่

ธงชัย

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ เสด็จฯ งานหลวงเวียงละกอน งานข้าวแลงและขันโตก 

แสงและเสียง ณ วัดพระแก้วดอนเต้า อ.เมือง จ.ล�าปาง

ธงชัย

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ คณะบคุคลต่าง ๆ เฝ้าฯ ณ พระต�าหนกัเขาค้อ จ.เพชรบรูณ์ ธงชัย

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ เสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการลุ่มน�้าเข็ก เขาค้อ 

จ.เพชรบูรณ์

ธงชัย

๕ มีนาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ เวียนเทียนในวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล ธงชัย

๗ มีนาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ สวมพระเกตุพระวัดต้นสน และพระราชทาน

ธงลูกเสือชาวบ้าน วิทยาลัยเทคนิค จ.อ่างทอง

ธงชัย

๑๔ มีนาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ ทรงน�าประธานาธิบดีจีนและคณะไป จ.เชียงใหม่ 

เยี่ยมคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ธงชัย

๑๒ มกราคม ๒๕๒๘ พระราชกิจ ๙๐๗, ๙๐๘ วันที่ ๑๒ ม.ค.- ๗ เม.ย. ๒๕๒๘    -

๙ เมษายน ๒๕๒๘ พระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าฯ ร�าไพพรรณี พูนศักดิ์

๑ มกราคม ๒๕๒๘ พระราชกิจรวม(ตกค้าง)

เดือนพ.ค., ก.ค. ๒๕๒๓

เดือนต.ค., ธ.ค. ๒๕๒๗

เดือน ม.ค., เม.ย., พ.ค. ๒๕๒๘

   -

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ เปิดต�าหนักเขาค้อ    -

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ โครงการพัฒนาลุ่มน�้าเข็ก    -

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ เปิดอนุสาวรีย์พ่อขุนง�าเมือง จ.พะเยา    -

๑๒ มีนาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ น�าภริยาประธานาธิบดีจีนชมศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ 

อ.บางไทร

อ้วน

๑๒ มีนาคม ๒๕๒๘ ประธานาธิบดีจีนเลี้ยงถวาย ณ ศาลาสหทัยสมาคม อ้วน

๑๔ มีนาคม ๒๕๒๘ ประธานาธิบดีจีนเฝ้าทูลลา ณ พระต�าหนักจิตรลดา อ้วน
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๒๒ มีนาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ พระราชทานเข็มกาชาดและประชุมสภากาชาด 

ไทย โรงพยาบาลจุฬาฯ

อ้วน

๒๖ มีนาคม ๒๕๒๘ ทรงบาตรวันสถาปนาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ้วน

๒๘ มีนาคม ๒๕๒๘ งานปิดภาคเรียนโรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ อ้วน

๓๐ มีนาคม ๒๕๒๘ พิธีพุทธาภิเษกพระเครื่องสมเด็จฯ พระเทพรัตน์ 

วัดพระแก้ว

อ้วน

๑ เมษายน ๒๕๒๘ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าฯ ถวายพระพร เนื่องในวันพระราช

สมภพ ณ พระต�าหนักจิตรลดา

อ้วน

๓ เมษายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ เปิดอาคารคุ้มเกล้า โรงพยาบาลภูมิพล, 

คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าฯ ถวายพระพรเนื่องในวันพระราช

สมภพ ณ พระต�าหนักจิตรลดา (ค้างกล้อง ๘๖๘)

อ้วน

๑๑ มีนาคม ๒๕๒๘ ถ่ายของช�าร่วยของจีน พูนศักดิ์

๒๕ มีนาคม ๒๕๒๘ ประธานาธิบดีจีนเยี่ยมชมฟาร์มจระเข้  

๙๐๖ ตัดลูกนิมิต วัดม่วง อ.อินทร์บุรี

พูนศักดิ์

๑๙ มีนาคม ๒๕๒๘ โรงพยาบาลสุรนารี, เปิดพระรูป ร.๕ อ.บัวใหญ่ 

จ.นครราชสีมา

พูนศักดิ์

๑๙ มีนาคม ๒๕๒๘ ตัดลูกนิมิต ยกช่อฟ้าวัดบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา พูนศักดิ์

๑๙ มีนาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร วัดบัวใหญ่ พูนศักดิ์

๒๑ มีนาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ บวงสรวงพระสยามเทวาธิราช พระที่นั่งไพศาล

ทักษิณ

พูนศักดิ์

๒๗ มีนาคม ๒๕๒๘ พระราชทานเพลิงศพ พลเรือน ต�ารวจ ทหาร 

วัดพระศรีมหาธาตุ

ถาวร

๒ เมษายน ๒๕๒๘ นายกและคณะบุคคลเฝ้าฯ ถวายพระพรเนื่องในวัน

พระราชสมภพ

พูนศักดิ์

๒ เมษายน ๒๕๒๘ คณะบุคคลเฝ้าฯ ถวายพระพร ศาลาดุสิดาลัย ถาวร

๒ เมษายน ๒๕๒๘ บ�าเพ็ญพระราชกุศล ไพศาลทักษิน ถาวร

๔ เมษายน ๒๕๒๘ ซ้อม พระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ พูลศักดิ์

๔ เมษายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ ทอดพระเนตรคลองระบายน�้า เทเวศน์ พูนศักดิ์

๔ เมษายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ ทอดพระเนตรคลองระบายน�้าคลองแสนแสบ 

คลองสามเสน หัวหมาก

พูนศักดิ์

๑๗ เมษายน ๒๕๒๘ พระราชทานปริญญาบัตรสถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

พูลศักดิ์
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๑๒ มีนาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ รับภริยาประธานาธิบดีจีน สภากาชาดไทย ประสาทพร

๑๓ มีนาคม ๒๕๒๘ ประธานาธิบดีจีนถวายเลี้ยงพระกระยาหารค�่า ณ ศาลา

สหทัย

ถาวร

๑๔ มีนาคม ๒๕๒๘ น�าภริยาประธานาธิบดีจีนชมโรงพยาบาลมหาราช 

เชียงใหม่

พูลศักดิ์

๑๔ มีนาคม ๒๕๒๘ น�าภริยาประธานาธิบดีจีนชมพระต�าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 

เชียงใหม่

พูลศักดิ์

๑๕ มีนาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ น�าประธานาธิบดีจีนทอดพระเนตรปางช้าง แม่ริม พูลศักดิ์

๙ เมษายน ๒๕๒๘ ประชุมการจัดงานถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จ

พระนางเจ้าร�าไพพรรณี ณ ห้องประชุม ส�านักพระราชวัง

จ�านง

๑๗ มีนาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ วัดทรงธรรมวรวิหาร อ.พระประแดง พูนศักดิ์

๑๙ มีนาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ เยี่ยมทหารโรงพยาบาลสุรนารี นครราชสีมา พูนศักดิ์

๒๐ มีนาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ วางศิลาฤกษ์วิทยาลัยลาดกระบัง พูลศักดิ์

๒๕ มีนาคม ๒๕๒๘ งานปิดภาคเรียนโรงเรียนจิตรลดา, พระวรชายา 

ประกาศนียบัตร

ถาวร

๓๐ มีนาคม ๒๕๒๘ เยี่ยมร้านกาชาด สวนอัมพร พูลศักดิ์

๓๑ มีนาคม ๒๕๒๘ พระราชทานเลี้ยงพระสหาย ณ ศาลาดุสิดาลัย พูลศักดิ์

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ เททองหล่อพระพุทธรูป ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ประสาทพร

๑๕ มีนาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ ทรงน�าประธานาธิบดีจีนและคณะไปชมช้างที่ปาง

ช้าง อ.แม่ริมและส่งเสด็จฯที่สนามบินเชียงใหม่

ธงชัย

๒๙ มีนาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ ทอดพระเนตรกิจการอู่ทหารเรือ ต.แหลมฟ้าฝ่า 

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ธงชัย

๕ เมษายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ ตัดลูกนิมิต วัดลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง 

จ.อยุธยา

ธงชัย

๑๖ เมษายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ วางศิลาฤกษ์อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สาธารณสุขแห่งชาติ

ธงชัย

๑๙ เมษายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ ประชุม “โครงการแพทย์พระราชด�าริ” โรงแรม 

แกรนด์พาเลซ เมือง พัทยา

ธงชัย

๒๑ เมษายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ ทรงเป็นประธานถวายผ้าป่าสามัคคีแทนกลุ่ม

ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน จ.ชลบุรี ณ วัดญาณสังวรา- 

ราม อ.บางละมุง

ธงชัย



วันที่ถ่าย ชื่อ  ผู้ถ่าย

323

๒๑ เมษายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  

เกาะลอย ต.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ธงชัย

๒๒ เมษายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ ทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.ปราจีนบุรี ธงชัย

๑๒ มีนาคม ๒๕๒๘ งานแสดงปิดภาคเรียนโรงเรียนจิตรลดา อ้วน

๔ เมษายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ ทอดพระเนตรคลองระบายน�้า เทเวศน์ อ้วน

๔ เมษายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ ทอดพระเนตรคลองระบายน�้า คลองหลัง

โรงพยาบาลพระมงกุฏฯ คลองบางกะปิ

อ้วน

๔ เมษายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ ทอดพระเนตรคลองระบายน�้า คลองแสนแสบ 

ถนนรามค�าแหง

อ้วน

๔ เมษายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ ทอดพระเนตรคลองระบายน�้า คลองลาดพร้าว 

ถนนประชาอุทิศ

อ้วน

๕ เมษายน ๒๕๒๘ ยกฉัตรพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง อ้วน

๗ เมษายน ๒๕๒๘ รับเสด็จฯ กลับมาจากอเมริกา ดอนเมือง อ้วน

๘ เมษายน ๒๕๒๘ ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ ณ พระที่นั่ง 

ดุสิตมหาปราสาท

อ้วน

๑๖ เมษายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ เททองหล่อพระประธานวัด ไทยในอินโดนีเซีย 

วัดบวรนิเวศวิหาร

อ้วน

๑๗ เมษายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ บรรจุเส้นพระเกษา สมเด็จฯพระนางเจ้าร�าไพ- 

พรรณี วัดราชาธิวาส

อ้วน

๓ พฤษภาคม ๒๕๒๘ ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลวันฉัตรมงคล พระที่นั่งอมรินทร 

วินิจฉัย

อ้วน

๕ พฤษภาคม ๒๕๒๘ ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลวันฉัตรมงคล พระที่นั่งดุสิต

มหาปราสาท

อ้วน

๗ พฤษภาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ เททองหล่อพระประธาน วัดสัมมาปัญญาวาส 

มีนบุรี

อ้วน

๑ เมษายน ๒๕๒๘ วางศิลาฤกษ์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย แยกถนน

รัชดา

พูลศักดิ์

๑ เมษายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ เปิดนิทรรศการภาพเขียน ของระเด่น ธนาคาร

กรุงเทพ

พูลศักดิ์

๑ เมษายน ๒๕๒๘ งานเทิดพระเกียรติในคราวเสด็จฯ เยือนอินโดนีเซีย  

ออสเตรเลีย

พูลศักดิ์
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๒ เมษายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ เททอง ถวายภัตตาหารสมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จฯ พระสังฆราช วัดบวรนิเวศน์

พูลศักดิ์

๔ เมษายน ๒๕๒๘ ให้คณะบุคคลเฝ้าถวายพระพร ศาลาดุสิดาลัย พูนศักดิ์

๔ เมษายน ๒๕๒๘ ซ้อมขบวนแห่พระบรมศพ พูนศักดิ์

๔ เมษายน ๒๕๒๘ ทอดพระเนตรคลองระบายน�้า หลังโรงพยาบาลพระมงกุฏ พูนศักดิ์

๖ เมษายน ๒๕๒๘ วันจักรี วัดพระแก้ว ถาวร

๘ เมษายน ๒๕๒๘ บ�าเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้า

ร�าไพพรรณี

รับประธานาธิบดีจีน และภริยา ณ เชียงใหม่

กีฬาสีโรงเรียนราชินี (ประมาณ ๖ ขวบ)

ปลูกต้นไม้

ส่งประธานาธิบดีจีน ณ สนามบิน เชียงใหม่

พูนศักดิ์,ถาวร

๙ เมษายน ๒๕๒๘ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพสมเด็จฯ

พระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินีรัชกาลที่ ๗ 

(๙๐๔ เสด็จฯ ร่วมขบวนพระราชอิสริยยศ)

   -

๑๙ เมษายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ เปิดอบรมครูอนุบาลโรงเรียนเซนจอห์น พูลศักดิ์

๒๐ เมษายน ๒๕๒๘ พิธีพุทธาภิเษก ทอดผ้าป่า วัดสีกัน พูลศักดิ์

๒๑ เมษายน ๒๕๒๘ รับเสด็จฯ แปรพระราชฐาน หัวหิน พูลศักดิ์

๒๔ เมษายน ๒๕๒๘ ทรงบาตร ที่หัวหิน พูลศักดิ์

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๘ พระราชทานธงลูกเสือชาวบ้าน จ.แพร่ พูลศักดิ์

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๘ ทรงตัดลูกนิมิต วัดท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี พูลศักดิ์

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ ทอดพระเนตรการสร้างอ่างเก็บน�้า บ้านห้วยทราย 

จ.เพชรบุรี

พูลศักดิ์

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๒๘ ทุกพระองค์เสด็จฯ ทอดพระเนตรการปฏิบัติการทางเรือ พูลศักดิ์

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๒๘ ทรงตัดลูกนิมิต วัดลักษณาราม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี พูลศักดิ์

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๒๘ ทรงทอดพระเนตรวัดเขาตะเครา อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี พูลศักดิ์

๑๗ มิถุนายน ๒๕๒๘ เสดจ็ฯ เปิดตกึสถาบนัญีปุ่น่ศกึษา มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปทุมธานี

พูนศักดิ์

๒๑ มิถุนายน ๒๕๒๘ ทรงมอบทุนเพื่อการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ในวันสมเด็จ

พระยาด�ารงราชานุภาพ วังวรดิศ

พูนศักดิ์

๒๔ มิถุนายน ๒๕๒๘ เปิดชุมนุมยุวกาชาดประเทศภาคพื้นเอเซีย ค่ายลูกเสือ

วชิราวุธ ชลบุรี

พูลศักดิ์
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๙ เมษายน ๒๕๒๘ พระราชพิธีอัญเชิญพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพ

พรรณี พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

พูนศักดิ์

๙ เมษายน ๒๕๒๘ ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พูนศักดิ์

๙ เมษายน ๒๕๒๘ พระราชพิธีอัญเชิญพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้า

ร�าไพพรรณี พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท หน้าก�าแพงแก้ว

พูนศักดิ์

๙ เมษายน ๒๕๒๘ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ สมเด็จฯ

พระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี รัชกาลที่ ๗

รับประธานาธิบดีจีนและภริยา ดอนเมือง และวิวตอนเย็น

บริเวณ เมรุมาศ

พูนศักดิ์

๑๐ เมษายน ๒๕๒๘ เก็บพระบรมอัฐิ  สมเด็จฯพระนางเจ้าร�าไพพรรณี 

พระบรมราชินี รัชกาลที่ ๗  ดุสิต

พูนศักดิ์

๑๐ เมษายน ๒๕๒๘ บ�าเพ็ญพระราชกุศล พระบรมอัฐิ สมเด็จฯพระนางเจ้า

ร�าไพพรรณี พระบรมราชินี รัชกาลที่ ๗

ถาวร

๑๒ เมษายน ๒๕๒๘ บ�าเพ็ญพระราชกุศล พระบรมอัฐิ สมเด็จฯพระนางเจ้า

ร�าไพพรรณี พระบรมราชินี รัชกาลที่ ๗ พระที่นั่งดุสิต

มหาปราสาท, จักรี

ถาวร

๑๘ เมษายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ โรงแยกแก๊ส มาบตาพุด ระยองและที่เขาบ่อยา 

ศรีราชา ชลบุรี 

๑๑๔๒-๙๐๕ เปิดสวนสมุนไพร

พูนศักดิ์

๑๘ เมษายน ๒๕๒๘ กดปุ่มเดินเครื่องแยกแก๊สลงเรือส่งนอกแหลมฉบัง 

ศรีราชา ชลบุรี และที่วัดสีกัน ดอนเมือง

พูนศักดิ์

๒๐ เมษายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ ทอดพระเนตรบอลลูน สนามหลวง ถาวร

๒๘ เมษายน ๒๕๒๘ เฝ้าฯ ถวายพระพรวันอภิเษกสมรส วังไกลกังวล หัวหิน พูนศักดิ์

๒๙ เมษายน ๒๕๒๘ เปิดศูนย์วิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทาน ถาวร

๓๐ เมษายน ๒๕๒๘ พระราชทานเลี้ยงที่พระที่นั่งจักรี ถาวร

๒ พฤษภาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ ทอดพระเนตรละคร พระต�าหนักปลายเนิน 

คลองเตย

พูนศักดิ์

๔ พฤษภาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ เจริญพระพุทธมนต์ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ถาวร

๖ พฤษภาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ งานสัปดาห์หนังสือ ศูนย์การค้ามาบุญครอง

เซ็นเตอร์

พูนศักดิ์

๘ พฤษภาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ พระราชพิธีพืชมงคล วัดพระแก้ว ถาวร
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๒๑ เมษายน ๒๕๒๘ ๒๑ เม.ย. - ๑๐ ก.ค. ๒๕๒๘ พระราชกิจขององค์ ๙๐๗, 

๙๐๘

   -

๙ พฤษภาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ท้องสนาม

หลวง

อ้วน

๙ พฤษภาคม ๒๕๒๘ พระยาแรกนาหว่านข้าวนาสวนจิตรฯ อ้วน

๙ พฤษภาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ ทอดพระเนตร โครงการส่วนพระองค์ สวน

จิตรลดา

อ้วน

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ ทอดพระเนตรการซ่อมฐานบุษบก พระแก้วมรกต 

วัดพระแก้ว

อ้วน

๒ มิถุนายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ เวียนเทียนวันวิสาขบูชา พุทธมณฑล อ.นครชัยศรี 

จ.นครปฐม

อ้วน

๙ มิถุนายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ วางศิลาฤกษ์ พระแท่นประดิษฐานพระบรมรูป 

ร.๘ ตึกอานันทมหิดล โรงพยาบาลจุฬา

อ้วน

๙ มิถุนายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ บ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมราชชนก และ

ร.๘ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณฯ

อ้วน

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๒๘ ๒๘ พ.ค. – ๔ ก.ค. ๒๕๒๘     -

๑๘ มิถุนายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ เททองหล่อ พระรูป ร.๘ โรงพยาบาลจุฬาฯ อ้วน

๑๘ มิถุนายน ๒๕๒๘ ประชุมกรรมการสภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬา อ้วน

๒๑ มิถุนายน ๒๕๒๘ เปิดนิทรรศการสมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ้วน

๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๘ ถวายสังฆทาน ณ พระต�าหนัก อ้วน

๒๘ มิถุนายน ๒๕๒๘ รับเสด็จฯ กลับจากสิงคโปร์ สนามบินดอนเมือง อ้วน

๔ กรกฎาคม ๒๕๒๘ วันประสูติ ทรงบาตรที่พระต�าหนักใหม่ และถวาย

ภัตตาหาร สมเด็จพระญาณสังวร  วัดบวรนิเวศน์วิหาร

อ้วน

๕ กรกฎาคม ๒๕๒๘ ทรงบาตร ณ พระต�าหนัก อ้วน

๙ กรกฎาคม ๒๕๒๘ ทรงบาตร ณ พระต�าหนัก และรัฐมนตรีต่างประเทศ 

อเมริกา เฝ้า ณ พระต�าหนัก

อ้วน

๘ กรกฎาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ พระราชทานเพลิงศพพระอาจารย์ตุลย์ จ.สุรินทร์ อ้วน

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตร- 

ศาสตร์ สวนอัมพร

อ้วน

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ งานสู่เหย้า โรงเรียนจิตรลดา อ้วน
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๒๒ กรกฎาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ เปิดงานนิทรรศการ ณ การเคหะแห่งชาติ 

คลองจั่น

อ้วน

๕ กรกฎาคม ๒๕๒๘ เปิดอาคารเรียน วิทยาลัยเสาวภา ถาวร

๗ กรกฎาคม ๒๕๒๘ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ บางพูน ปทุมธานี พูนศักดิ์

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๒๘ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดล ณ สวน

อัมพร

ถาวร

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๒๘ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดล ณ สวน

อัมพร ๙๐๖ รับพระราชทานปริญญาเอก

พูลศักดิ์

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๒๘ ทรงปล่อยปลา วันประสูติ ท่าวาสุกรี ธงชัย

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๒๘ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เฝ้าฯ ณ พระต�าหนัก พูนศักดิ์

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๒๘ เปิดประชุมตัวแทนสตรีทั่วประเทศ ที่รัฐสภา ถาวร

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๘ เปิดสวนสมเด็จฯ พระศรีนครินทราฯ จ.อยุธยา สุนันท์

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๘ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถาวร

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๒๘ เปิดสัปดาห์วันวิสาขบูชา วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ ถาวร

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๘ ๑๒ – ๒๗ ก.ค. ๒๕๒๘

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๒๘ ทรงบาตร ณ พระต�าหนักจิตรลดา อ้วน

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ เปิดอนุสาวรีย์นาวิกโยธิน ฐานทัพเรือสัตหีบ ชลบุรี อ้วน

๑ สิงหาคม ๒๕๒๘ ทรงปลูกต้นไม้ ณ เรือนต้น สวนจิตรลดา อ้วน

๑ สิงหาคม ๒๕๒๘ ทอดพระเนตรการผสมเทียมพันธุ์ปลากระโห้ เรือนต้น อ้วน

๒ สิงหาคม ๒๕๒๘ ๒-๘ ส.ค. ๒๕๒๘ เสด็จฯ เททอง วัดบวรฯ, เสด็จฯ 

เอ ไอ ที ปทุมธานี

อ้วน

๓ สิงหาคม ๒๕๒๘ งานดุสิตจิตรลดา โรงแรมดุสิตธานี อ้วน

๕ สิงหาคม ๒๕๒๘ ทรงบาตรวันสถาปนา โรงเรียนนายร้อย จปร. อ้วน

๕ สิงหาคม ๒๕๒๘ วันสถาปนา โรงเรียนนายร้อย จปร. ๙๘ ปี อ้วน

๗ สิงหาคม ๒๕๒๘ พระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต สวนอัมพร อ้วน

๙ สิงหาคม ๒๕๒๘ พิธีไหว้ครูศิลปาชีพ ศาลาดุสิดาลัย อ้วน

๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๘ คณะบุคคลเฝ้าฯ ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนม- 

พรรษาสมเด็จฯ ณ พระต�าหนักภูพานราชนิเวศน์

อ้วน

๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๘ พิธีไหว้ครูศิลปาชีพ, รับเสด็จฯ ณ สนามบินสกลนคร อ้วน

๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๘ ทอดพระเนตรศิลปาชีพ ณ ลานค�าหอม ภูพานราชนิเวศน์ อ้วน
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๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ ทอดพระเนตรพื้นที่จะสร้างอ่างเก็บน�้า หนองปลา

ดุก ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร

อ้วน

๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๘ ทอดพระเนตรอ่างเก็บน�้าห้วยทราย ๓ อ.เมือง จ.สกลนคร

เสด็จฯ กลับกรุงเทพฯ

อ้วน

๓ กันยายน ๒๕๒๘ ทุกพระองค์เสด็จฯ แปรพระราชฐานนราธิวาส สนามบิน

นราธิวาส

อ้วน

๔ กันยายน ๒๕๒๘ ๔-๗ ก.ย. ๒๕๒๘ เสด็จฯ โครงการพิกุลทอง โครงการ

มูโนะ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

อ้วน

๗ กันยายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ ทอดพระเนตรประตูระบายน�้ามูโนะ 

โครงการมูโนะ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

อ้วน

๗ กันยายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ ทอดพระเนตรหมู่บ้านมูโนะ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส อ้วน

๑๐ กันยายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ ทอดพระเนตรพื้นที่ บ้านใหม่ ต.กะลุวอ อ.เมือง 

จ.นราธิวาส

อ้วน

๑๐ กันยายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ บ้านใหม่ ต.กะลุวอ อ.เมือง จ. นราธิวาส อ้วน

๑๓ กันยายน ๒๕๒๘ ทอดพระเนตรพื้นที่จะสร้างอ่างเก็บน�้า ต.ลาโละ 

อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

อ้วน

๑๓ กันยายน ๒๕๒๘ ทอดพระเนตรพื้นที่สร้างอ่างเก็บน�้าล�าคลองไอคุลง 

บ้านกุจิ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

อ้วน

๑๗ กันยายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ ทอดพระเนตรพื้นที่บ้านไอยากา ต.บองอ อ.ระแงะ 

จ.นราธิวาส

อ้วน

๑๗ กันยายน ๒๕๒๘ ทอดพระเนตรฝาย อ.ระแงะ จ.นราธิวาส อ้วน

๑๙ กันยายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรีนคริน- 

ทรวิโรฒ สงขลา, เกษตรจังหวัดภาคใต้เฝ้าฯ

อ้วน

๒๐ กันยายน ๒๕๒๘ ทอดพระเนตรพื้นที่ บ.ตามุง ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร 

จ.นราธิวาส

อ้วน

๒๒ กันยายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี อ้วน

๒๒ กันยายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 

๙๐๑ เสด็จฯ โรงเรียนสหชุมชน อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

อ้วน

๒๒ กันยายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ ทอดพระเนตรพื้นที่ บ.ลูโบะปูตา ต.ปะลุกาสา- 

เมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

อ้วน

๒๓ กันยายน ๒๕๒๘ พระราชทานรางวัลประกวดเสียงนกเขาชวา สนาม 

โรงพยาบาลนราธิวาส

อ้วน
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๒๔ กันยายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ เปิดตึกสิรินธร โรงพยาบาลสงขลา อ้วน

๒๗ กันยายน ๒๕๒๘ ทอดพระเนตรฝายปาลี กิ่งอ�าเภอสุคิริน จ.นราธิวาส อ้วน

๒๗ กันยายน ๒๕๒๘ ทอดพระเนตรธารน�้า กิ่งอ�าเภอสุคิริน จ.นราธิวาส อ้วน

๒๙ กันยายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ วัดล�าภู อ.เมือง จ.นราธิวาส อ้วน

๑ ตุลาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ ทอดพระเนตรพื้นที่ บ.นากอ ต.บาเจาะ อ.ยี่งอ 

จ.นราธิวาส, ทอดพระเนตรธารน�้า

อ้วน

๖ ตุลาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ วัดพระพุทธ, ๙๐๕ พระราชทานรางวัลศิลปาชีพ 

ศาลาบุหลัน

อ้วน

๖ ตุลาคม ๒๕๒๘ ทอดพระเนตรคลองระบายน�้าพรุบาเจาะสาย ๒ 

อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

อ้วน

๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๘ องคมนตรี ม.จ.จักรพันธ์ รับพุ่มถวายพระพรวันเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จฯ ที่ประตูขาว กทม.ทุกเขต ลูกเสือ

ชาวบ้าน

๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๘ แพทย์หลวงเฝ้าฯ ถวายพระพร

พลเอกอาทิตย์ ก�าลังเอก และคณะเฝ้าฯ 

อ่างเก็บน�้าห้วยเรือ บ้านดงเหนือ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง 

จ.สกลนคร

เจ้าชาย Aya มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นเข้าเฝ้าฯ ๙๐๕ ณ 

พระต�าหนักจิตรลดา

พูนศักดิ์

๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๘ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 

ประสานมิตร

    -

๑๕ สิงหาคม ๒๕๒๘ งาน ๑๐๐ ปี โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก     -

๔ กันยายน ๒๕๒๘ ทอดพระเนตรพื้นที่สร้างโรงงานกระป๋อง อ่าวมะนาว     -

๔ กันยายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทอง นราธิวาส 

แปลงถั่วเขียว และการเพิ่มผลผลิตหญ้าขนในดินพรุ

    -

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ งานเชิดชูเกียรติ ม.ร.ว.จรูญสวัสดิ์ วิทยาลัยครู 

อยุธยา

ธงชัย

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ สมโภชบุษบก พระแก้วมรกต วัดพระแก้ว พูนศักดิ์

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๒๘ ๙๐๖ ทรงบรรยายพิเศษ โรงเรียนนายเรืออากาศ, 

๙๐๑ ถวายพุ่มวัดบวรฯ

พูลศักดิ์

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ พุทธมณฑล ถาวร
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๒ สิงหาคม ๒๕๒๘ ประชุมกรรมการโรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ 

ห้องประชุมส�านักพระราชวัง

พูนศักดิ์

๓ สิงหาคม ๒๕๒๘ เปิดกีฬาภายในแม่บ้านทหารบก สโมสรทหารบก พูลศักดิ์

๔ สิงหาคม ๒๕๒๘ งานแสดงตราไปรษณียากร เซ็นทรัลพลาซ่า ถาวร

๘ สิงหาคม ๒๕๒๘ พิธีไหว้ครูนักเรียนศิลปาชีพ ศาลาดุสิดาลัย ถาวร

๑๐ สิงหาคม ๒๕๒๘ บ�าเพ็ญพระราชกุศล ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ถาวร

๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๘ ๙๐๒ คณะร้านจิตรลดาเฝ้าฯ, 

๙๐๗ งานวันแม่แห่งชาติ ที่สวนอัมพร

ถาวร

๕ กันยายน ๒๕๒๘ โครงการเกษตรและปศุสัตว์มูโนะ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส พูลศักดิ์

๖ กันยายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ บ้านบางมะนาว ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง 

จ.นราธิวาส

ธงชัย

๖ กันยายน ๒๕๒๘ ทอดพระเนตรการเลี้ยงปลากะพงในกระชัง อ่าวมะนาว ธงชัย

๗ กันยายน ๒๕๒๘ ส่งเสด็จ ๙๒๐ ค่ายเสนาณรงค์ หาดใหญ่ สงขลา ธงชัย

๗ กันยายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ ท่าเรือสงขลา ธงชัย

๑๑ กันยายน ๒๕๒๘ ๙๐๒, ๙๐๗, ๙๐๘ เสด็จฯ เปิดโรงฝึกศิลปาชีพเครื่องปั้น 

ดินเผา บริเวณพระต�าหนักทักษิณฯ

และ ๑๒ ก.ย. ๒๕๓๘ ๙๐๒, ๙๐๕, ๙๐๖ เสด็จฯ งาน

ประกวดการแข่งขันสานเสื่อกระจูด โรงเรียนนราสิกขาลัย

ธงชัย

๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ ทอดพระเนตรการแข่งขันสานเสื่อกระจูด 

ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย

ธงชัย

๑๓ กันยายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ ทอดพระเนตรศิลปาชีพ วัดตอหลัง ต.ไพรวัน 

อ.ตากใบ

พูลศักดิ์

๑๓ กันยายน ๒๕๒๘ ทอดพระเนตรการท�าข้าวเกรียบ พูลศักดิ์

๑๕ กันยายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ เปิดส�านักงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช พูลศักดิ์

๑๖ กันยายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรบ้านไทยสุข อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ธงชัย

๑๗ กันยายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ งานน�้าใจช่วยโรคไต กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 

สี่แยก คอกวัว

ถาวร

๑๗ กันยายน ๒๕๒๘ สาธิตการท�าน�้าส้มสายชูด้วยมะพร้าว ศูนย์พิกุลทอง ธงชัย

ไม่ทราบรายการ จ�านง

๑๘ กันยายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร บ้านบาโงมาแย ต.สากอ อ.สุไหงปาดี 

จ.นราธิวาส, ทอดพระเนตรคลองชลประทาน

ธงชัย
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๑๘ กันยายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ งานลองกอง ศาลาประชาคม จ.นราธิวาส ธงชัย

๑๙ กันยายน ๒๕๒๘ พลตรีประทีป ชัยปาณี และขวัญแก้วเฝ้าฯ ณ พระต�าหนัก

ทักษิณฯ

ธงชัย

๑๙ กันยายน ๒๕๒๘ พระราชทานแพะแก่ชาวบ้านตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส ธงชัย

๒๑ กันยายน ๒๕๒๘ พระราชทานเข็มผู้บริจาคโลหิต ณ ศาลาบุหลัน ธงชัย

๒๓ กันยายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ เปิดอนุสาวรีย์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขต หาดใหญ่

พูลศักดิ์

๒๓ กันยายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ ทอดพระเนตรศิลปาชีพ ณ ศาลาประชาคม

นราธิวาส

ธงชัย

๒๘ กันยายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ บ�าเพ็ญพระราชกุศลวันมหิดล ณ พระต�าหนัก

ทักษิณฯ

พูลศักดิ์

๒๖ กันยายน ๒๕๒๘ รับตราไปรษณียบัตรวันเฉลิมฯ ศาลาดุสิดาลัย ถาวร

๒๖ กันยายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ ปล่อยกุ้ง หน้าพระต�าหนักทักษิณฯ ธงชัย

๒๗ กันยายน ๒๕๒๘ เปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าโครงการ รพช. ๒ อ.บาเจาะ 

จ.นราธิวาส

ธงชัย

๒๘ กันยายน ๒๕๒๘ ทอดพระเนตรสถาบันวิจัยเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

บ.อ่าวมะนาว

ธงชัย

๒๘ กันยายน ๒๕๒๘ ทอดพระเนตรโครงการบ้านมูโนะ อ.ตากใบ ธงชัย

๒๘ กันยายน ๒๕๒๘ ทอดพระเนตรการแข่งเรือกอและ แม่น�้าบางนรา 

จ.นราธิวาส

ทูตปากีสถานเฝ้าฯ

ธงชัย

๑ ตุลาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร บ้านกะลูบี อ.สุคิริน พูลศักดิ์

๑ ตุลาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร บ้านโต๊ะโมะ สุคิริน พูลศักดิ์

๔ ตุลาคม ๒๕๒๘ บ้านสายบน อ.ศรีสาคร 

บ้านกาหลง

พูลศักดิ์

๕ ตุลาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ ทอดพระเนตรนาข้าวเกษตรกร บ้านโคกโก ต.โต๊ะ

เด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส พื้นที่สวน

ธงชัย

๕ ตุลาคม ๒๕๒๘ งานราชวินิตร่วมใจ ๒๘ สโมสรทัพบก ถาวร

๖ ตุลาคม ๒๕๒๘ บ้านสาระวัน กิ่งอ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี พูลศักดิ์

๖ ตุลาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯโครงการศิลปาชีพบ้านมาโงมาแย ต.สากอ 

อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

พูลศักดิ์

๗ ตุลาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯเยี่ยมโรงเรียนบ้านจือฮา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ธงชัย
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๗ ตุลาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ โรงเรียนบ้านค่าย บ้านพิกุลทอง อ.กะลุวอเหนือ 

จ.นราธิวาส

ธงชัย

๑๐ ตุลาคม ๒๕๒๘ น�าเจ้าหญิงลักเซมเบิร์ก ทอดพระเนตรศิลปาชีพ สวน

จิตรลดา

ถาวร

๑๓ ตุลาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ งานแชลิตี้แฟร์ โรงแรมดุสิตธานี ถาวร

๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๘ ๙๐๑ เสด็จฯ พรุบาเจาะ จ.นราธิวาส, ๙๐๕ เสด็จฯ ฉลอง 

๔๐ ปี FAO ถนนพระอาทิตย์

อ้วน

๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๘ ๙๐๖ เสด็จฯงานแสดงแบบเสื้อ โรงแรมโอเรียลเต็ล

๙๐๗ เสด็จฯงานสาธิตการจัดดอกไม้อิเคบานา โรงแรม

เพรสซิเด้นท์

ธงชัย

๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯงานสาธิตการจัดดอกไม้อิเคบานา โรงแรม

เพรสซิเด้นท์

ธงชัย

๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ งานวันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บ้านมนังคศิลา อ้วน

๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ ยกช่อฟ้า วัดประดู่ฉิมพลี อ้วน

๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๘ พระราชทานปริญญาบัตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

สวนอัมพร

ธงชัย

๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๘ ทอดพระเนตรดนตรีซิมโฟนี ณ โรงแรมไฮแอท ลาดพร้าว อ้วน

๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯบันทึกเทป “วันปิยะมหาราช” ทีวีช่อง ๕ ธงชัย

๒๒ ตุลาคม ๒๕๒๘ งานสมบัติไทยยูงทอง และเปิดอาคารโสมสวลี วิทยาลัยครู

เทพสตรี จ.ลพบุรี

ธงชัย

๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๘ เปิดการประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย

พูลศักดิ์

๒๒ ตุลาคม ๒๕๒๘ ทรงรับมอบและทอดพระเนตรพระต�าหนักหอ ธนาคาร

แห่งประเทศไทย

ทอดพระเนตรแฟชั่น  ณ โรงแรมโอเรียลเต็ล

อ้วน

๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ แปรพระราชฐาน จังหวัดสกลนคร ธงชัย

๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๒๘ ศูนย์พัฒนาภูพาน พูนศักดิ์

๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ ทอดพระเนตรสถานีประมง และสถานีทดลองข้าว 

สกลนคร

ถาวร

๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๒๘ บ้านกุดนาขาม อ.สว่างแดนดิน ทอดพระเนตรศิลปาชีพ 

เครื่องปั้นดินเผา

ถาวร
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๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๒๘ ทอดพระเนตรสถานีบ�ารุงพันธุ์สัตว์สกลนคร ต.พังขว้าง 

อ.เมือง จ.สกลนคร

พูลศักดิ์

๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๒๘ เปิดอบรมหมอหมู่บ้าน และทรงบรรยาย ณ หอประชุม

โรงพยาบาลสกลนคร

พูลศักดิ์

๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๒๘ ๙๐๒ ลานค�าหอม, ๙๐๑, ๙๐๕ ศูนย์พัฒนาภูพาน ธงชัย

๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๒๘ เสด็จฯบ้านกุดนาขาม อ.สว่างแดนดิน ธงชัย

๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๒๘ ทอดพระเนตรพื้นที่สร้างอ่างเก็บน�้า บ.กุดนาขาม ธงชัย

๒๓ ตุลาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯวางพวงมาลาพระบรมรูปทรงม้า ลานพระรูป ธงชัย

๒๓ ตุลาคม ๒๕๒๘ บ�าเพ็ญพระราชกุศลวันปิยะมหาราช พระที่นั่งอมรินทร

วินิจฉัย

อ้วน

๒๓ ตุลาคม ๒๕๒๘ พระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันดนตรีไทย ณ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ถาวร

๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ เปิดสัมมนาระดับอุดมศึกษา “มนุษยศาสตร์กับ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประเทศ” ณ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

อ้วน

๒๕ ตุลาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ วางศิลาฤกษ์อาคารสถาบันสุขภาพสัตว์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

อ้วน

๒๕ ตุลาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ เปิดบ้านสุขเสมอ ชะอ�า จ.เพชรบุรี ถาวร

๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๘ คณะผู้จัดงาน ๑๒ สิงหา มหาราชินีเฝ้าฯ ณ ศาลา-

ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

อ้วน

๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ วางศิลาฤกษ์ ตึกสามัคคีพยาบาล โรงพยาบาล

จุฬาฯ

ถาวร

๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ งานดนตรีไทยอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

อ้วน

๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ เสด็จฯวางศิลาฤกษ์ และเททองอนุสาวรีย์ ร.๔ เทคโนโลยี

ธนบุรี บางมด

ถาวร

๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ ถวายผ้าพระกฐิน วัดมหาวชิราลงกรณฯ วังน้อย จ.อยุธยา ถาวร

๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ เสด็จฯถวายผ้าพระกฐิน วัดทองนพคุณ ธงชัย

๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ เสด็จฯถวายผ้าพระกฐิน วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี อ้วน

๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน วัดราชาธิวาส ธงชัย

๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ เปิดอาคารเรียน “สายสุวพรรณ” โรงเรียน 

สายปัญญา

ถาวร
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๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ ถวายผ้าพระกฐิน วัดมกุฏกษัตริยาราม อ้วน

๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ ถวายผ้าพระกฐิน วัดประดู่ฉิมพลี ธงชัย

๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๒๘ ทอดพระเนตรพื้นที่สร้างอ่างเก็บน�้า บ้านโคกภู อ.กุดบาก 

จ.สกลนคร

ธงชัย

๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๒๘ ฟังบรรยายสรุป ทอดพระเนตรพื้นที่เพาะปลูก น�้าอูน 

อ.พรรณนานิคม สกลนคร

พูลศักดิ์

๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๒๘ ทอดพระเนตรโครงการป่ารักน�้า บ้านหนองไผ่ 

อ.สว่างแดนดิน

ถาวร

๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๒๘ เสด็จฯเยี่ยมราษฎรและกลุ่มศิลปาชีพ วัดถ�้าอภัยวงศ์ 

อ.ส่องดาว

ถาวร

๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๒๘ ประชุมโครงการอาหารกลางวัน วิทยาลัยครูสกลนคร ธงชัย

๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๒๘ ทอดพระเนตรพื้นที่สร้างอ่างเก็บน�้า บ้านทรายมูล 

อ.ธาตุพนม จ.สกลนคร

ธงชัย

๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๒๘ ทอดพระเนตรล�าน�้าโขงบ้านทรายมูล อ.ธาตุพนม 

จ.สกลนคร

ธงชัย

๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๒๘ เสด็จฯโรงงานหลวงส�าเร็จรูป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กิ่ง อ.เต่างอย

พูลศักดิ์

๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ ปิดการแข่งขันฟุตบอล พระราชทานถ้วยชนะเลิศ 

โรงเรียนสกลราชฯ

ธงชัย

๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ เปิดงานผ้าไหม อ.เมือง จ.สกลนคร ธงชัย

๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร ถาวร

๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๒๘ บ�าเพ็ญพระราชกุศลครบ ๕ รอบ เจ้าฟ้าเพชรฯ 

วัดพระแก้ว

อ้วน

๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน วัดสุวรรณดาราราม จ.อยุธยา ประสาทพร

๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๒๘ เปิดสัมนาโครงการเยาวชนเพื่อการพัฒนาสังคม 

ณ บ้านมนังคศิลา

ประสาทพร

๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๒๘ ประทานประกาศนียบัตร วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ประสาทพร

๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๒๘ การจัดดอกไม้อิเคบานา โรงแรมมณเฑียร ประสาทพร

๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๒๘ อัดเทป ทีวี ช่อง ๕ ประสาทพร

๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๒๘ เปิดห้องสมุด โรงเรียนเสสะเวชวิทยา บางกอกใหญ่ ประสาทพร

๒ ธันวาคม ๒๕๒๘ เปิดงานครบรอบ ๕๐ ปี สัตวแพทย์ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ประสาทพร
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๗ ธันวาคม ๒๕๒๘ วันประสูติ ประสาทพร

๗ ธันวาคม ๒๕๒๘ งานสโมสรสันนิบาต ท�าเนียบรัฐบาล ประสาทพร

๗ ธันวาคม ๒๕๒๘ พระราชทานเลี้ยงวันประสูติ ประสาทพร

๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ เปิดนิทรรศการ ประสาทพร

๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ งานลอยกระทง ห้วยเดียก พูลศักดิ์

๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๒๘ เสด็จฯ โรงเรียนพิทักษ์สันติราษฎร์ ๓ อ.ท่าอุเทน 

จ.นครพนม

ธงชัย

๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๒๘ ๙๐๑ เสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการ ต.กกปลาซิว 

อ.เมือง จ.สกลนคร และ ๙๐๒ เสด็จฯ บ้านม่วง

ถาวร

๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๒๘ คณะกรมชลเฝ้าฯ ที่พระต�าหนัก คณะบุคคลเฝ้าฯ 

๙๐๑ ห้วยเดียก

ธงชัย

๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๒๘ ทอดพระเนตร โรงฝึกศิลปาชีพ ศูนย์ศึกษาภูพาน ธงชัย

๑ ธันวาคม ๒๕๒๘ ชาวบ้านเฝ้าฯ ณ ลานค�าหอม สกลนคร พูลศักดิ์

๓ ธันวาคม ๒๕๒๘ ประชุมกรรมการโรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ อ้วน

๓ ธันวาคม ๒๕๒๘ พิธีสวนสนาม ลานพระบรมรูปทรงม้า อ้วน

๔ ธันวาคม ๒๕๒๘ คณะบุคคลเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย ถาวร

๔ ธันวาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ เปิดงานเมดอินไทยแลนด์ กรมพาณิชย์สัมพันธ์ ถาวร

๕ ธันวาคม ๒๕๒๘ ออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ถาวร

๘ ธันวาคม ๒๕๒๘ เปิดกีฬาซีเกมส์ สนามกีฬา ถาวร

๑๐ ธันวาคม ๒๕๒๘ บ�าเพ็ญพระราชกุศลวันรัฐธรรมนูญ พระที่นั่งอนันต-

สมาคม

ถาวร

๑๐ ธันวาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ วางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ ร.๗ ณ ตึกรัฐสภา ธงชัย

๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ เปิดงานส่งเสริมสินค้าไทย สยามจัสโก้ ธงชัย

๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ เปิดงานฉลองโบสถ์ วัดโพธิ์แมน ยานนาวา ถาวร

๑๖ ธันวาคม ๒๕๒๘ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ถาวร

๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๘ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถวายกุญแจเมือง

พระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย ผ่านฟ้า

ถาวร

๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๘ พระราชทานปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

สวนอัมพร

ถาวร

๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๘ พระราชทานเลี้ยงพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย ณ พระที่นั่ง

จักรี

ถาวร
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๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๘ พระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียถวายพระกายาหารค�่า 

ณ ศาลาสหทัยสมาคม

ถาวร

๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๘ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น อ้วน

๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๘ น�าพระราชินีมาเลเซียทอดพระเนตรโครงการสวนจิตรลดา ถาวร

๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๘ ทรงน�าพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียทอดพระเนตร 

โครงการสวนจิตรลดา

อ้วน

๕ ธันวาคม ๒๕๒๘ ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา ณ พระที่นั่งอมรินทรฯ และทรงตั้ง

สมณศักดิ์

อ้วน

๖ ธันวาคม ๒๕๒๘ คณะทูตเฝ้าฯ ถวายพระพร ณ ศาลาดุสิดาลัย ถาวร

๖ ธันวาคม ๒๕๒๘ ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา ณ พระที่นั่งอมรินทรฯ

ถาวร

๗ ธันวาคม ๒๕๒๘ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าถวายพระพร ณ พระที่นั่งอัมพร

สถาน

พระราชทานไฟพระฤกษ์กีฬาซีเกมส์ ณ พระต�าหนัก

ธงชัย

๗ ธันวาคม ๒๕๒๘ เปิดประชุมทันตแพทย์ภาคเอเชีย โรงแรมไฮแอทเซ็นทรัล อ้วน

๗ ธันวาคม ๒๕๒๘ พระราชทานไฟพระฤกษ์กีฬาซีเกมส์ ณ พระต�าหนัก อ้วน

๘ ธันวาคม ๒๕๒๘ เปิดกีฬาซีเกมส์ ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ

๑๗๘๘ ๙๐๖ เปิดอนุสาวรีย์ เทคโนบางมด

อ้วน,ถาวร

๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๘ ส่งพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย ณ กองทัพอากาศ

ดอนเมือง

ถาวร

๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ พิธีสวนสนามนักเรียนนายร้อย จปร. ถาวร

๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ พระราชพิธีสังคายนาพระไตรปิฎก วัดพระแก้ว ถาวร

๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๘ ตรวจพล สวนสนามและบรรยายวิชาเคมี โรงเรียนนายเรือ 

สมุทรปราการ

ธงชัย

๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ พระราชพิธีสังคายนาพระธรรมวินัย ตรวจช�าระ

พระไตรปิฎก วัดพระแก้ว

อ้วน

๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ เททองพระกริ่งปวเรศ วัดบวรฯ อ้วน

๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๘ วางพวงมาลาพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ ถาวร

๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๘ น�าคณาจารย์ชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา อ้วน

๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๘ เสด็จฯ ยกช่อฟ้าวัดแก้ววังหน้า (กรมศิลปากร) ธงชัย

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๘ ทรงบรรยาย กรมแพทย์ทหารบก โรงพยาบาลพระมงกุฏฯ พูลศักดิ์
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๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๒๘ ทอดพระเนตรพื้นที่เพาะปลูก บ้านกวนปุ่น บ้านห้วยหวด พูลศักดิ์

๕ มีนาคม ๒๕๒๙ บ�าเพ็ญพระราชกุศล หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี ประสาทพร

๖ มีนาคม ๒๕๒๙ ทูตญี่ปุ่นเฝ้าฯ, คณะบุคคลเฝ้าฯ ประสาทพร

๑๘ มีนาคม ๒๕๒๙ ทูตญี่ปุ่นเฝ้าฯ, ดร.อาณัติ อาภาภิรม และคณะเฝ้าฯ ถวาย

แผนที่

อ้วน

๒ เมษายน ๒๕๒๙ คณะบุคคลเฝ้าถวายพระพรวันพระราชสมภพ ประสาทพร

๑ พฤษภาคม ๒๕๒๙ เปิดนิทรรศการ ศูนย์การค้ามาบุญครอง ประสาทพร

๒๐ มิถุนายน ๒๕๒๙ งานพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้าเพชรฯ โรงเรียนราชินี ประสาทพร

๓ กรกฎาคม ๒๕๒๙ เสด็จฯ เททองและยกช่อฟ้า วัดหลักสี่ บางเขน ประสาทพร

๙ กรกฎาคม ๒๕๒๙ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ประสาทพร

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๙ วันประสูติ คณะบุคคลเฝ้าฯ ประสาทพร

๑๔ กันยายน ๒๕๒๙ เดินการกุศล สวนลุมพินี ประสาทพร

๑๕ ตุลาคม ๒๕๒๙ เปิดนิทรรศการแสดงสินค้าสากลส่งออก เซ็นทรัล

ลาดพร้าว

ประสาทพร

๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๙ วันอาสาฬหบูชา วัดพระแก้ว

ทอดพระเนตรพื้นที่

ศิรพรรณ

๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๙ นายกรัฐมนตรีจีน เฝ้าฯ ศิรพรรณ

๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ ถวายผ้าพระกฐิน วัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี ประสาทพร

๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๒๙ รับ ๙๒๐ ดอนเมือง ประสาทพร

๗ มกราคม ๒๕๒๙ มหาวิทยาลัยฮาวาย ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา พระต�าหนัก

จิตรลดา

ประสาทพร

๗ มกราคม ๒๕๒๙ มหาวิทยาลัยฮาวาย ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบันฑิต

กิตติมศักดิ์ ณ พระต�าหนักจิตรลดา

ถาวร

๙ มกราคม ๒๕๒๙ เสด็จฯ เปิดเขื่อนเขาแหลม จ.กาญจนบุรี ถาวร

๑๐ มกราคม ๒๕๒๙ เสด็จฯ เปิดนิทรรศการแผนที่ศตวรรษที่ ๑๖-๑๘ โรงแรม

โอเรียลเต็ล

อ้วน

๑๑ มกราคม ๒๕๒๙ เปิดงานแสดงภาพเขียน ของสมาคมสงเคราะห์สัตว์ 

มาบุญครองเซ็นเตอร์

ถาวร

๑๑ มกราคม ๒๕๒๙ เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ บ้านมนังคศิลา ธงชัย

๑๑ มกราคม ๒๕๒๙ เสด็จฯ เปิดงานศิลปหัตถกรรมและอาชีวศึกษา สวนอัมพร พูลศักดิ์

๑๔ มกราคม ๒๕๒๙ เสด็จฯ เปิดงานแม่และสุขภาพเด็ก กรมประชาสัมพันธ์ อ้วน
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๑๕ มกราคม ๒๕๒๙ ทอดพระเนตรโขน โรงเรียนอัสสัมชัญ ธงชัย

๑๕ มกราคม ๒๕๒๙ เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงแรมไฮแอทเซ็นทรัลพลาซ่า ถาวร

๑๙ มกราคม ๒๕๒๙ เสด็จฯพระราชทานเครื่องศพ หลวงสุรณรงค์* 

วัดเบญจมบพิตรฯ

ถาวร

๒๐ มกราคม ๒๕๒๙ ๙๐๕ ประชุมการสร้างตึกผู้ป่วยนอก วัดบวร 

๒๔ ม.ค. ๙๐๑ พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่

อ้วน

๒๕ มกราคม ๒๕๒๙ บ�าเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระนเรศวร, พระสุริโยทัย 

พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

ถาวร

๒๗ มกราคม ๒๕๒๙ พระราชทานเหรียญกาชาด ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด ถาวร

๒๗ มกราคม ๒๕๒๙ พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถาวร

๒๗ มกราคม ๒๕๒๙ พิธีสวนสนามปฏิญาณตนยุวกาชาด สนามกีฬาแห่งชาติ ธงชัย

๓๐ มกราคม ๒๕๒๙ เจ้าชายเบอร์นาร์ด แห่งเนเธอร์แลนด์, ประธานสภา

อินเดีย, ทูตสเปน เฝ้าฯ

อ้วน

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ เสด็จฯเปิดมหกรรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พูลศักดิ์

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ เสด็จฯเยี่ยมโรงเรียนคนตาบอด, โรงเรียนเด็กก�าพร้า, 

ทอดพระเนตรโบราณสถานเชียงใหม่

พูลศักดิ์

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ เปิดงานกาชาดภริยาทูต ณ โรงพยาบาลจุฬา ธงชัย

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ เปิดงานศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ธงชัย

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ ถวายสังฆทาน ณ พระต�าหนักใหม่ ธงชัย

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ งานครบรอบ ๖๐ ปี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ธงชัย

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ เปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พูลศักดิ์

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ สังเวยพระป้าย ณ พระที่นั่งสวนอัมพร ธงชัย

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ เสด็จฯ เปิดอาคารเรียนครบรอบ ๒๕ ปี โรงเรียน

ราชประชาสมาสัย พระประแดง

ถาวร

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ เปิดอาคารเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ ถาวร

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ เปิดอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพ โรงพยาบาลสวนปรุง 

เชียงใหม่

ถาวร

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ ทรงวางเสาเอกอาคารทรงไทย ศูนย์วิจัยมานุษยวิทยา

วัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ถาวร

* ธงไชย โชติกเสถียร
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๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ ๙๐๕ ให้ผู้แทนเมรีเยอนแห่งฝรั่งเศส เฝ้าฯ 

๙๐๑ เสด็จฯ วัดศีลขันธาราม อ่างทอง

ธงชัย

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ เปิดหอประดิษฐานพระบรมรูป ร.๔ วัดศีลขันธาราม 

อ่างทอง

ธงชัย

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ เปิดเขื่อนแม่งัดฯ จ.เชียงใหม่ ถาวร

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ เวียนเทียนวันมาฆบูชา พุทธมณฑล ศาลายา จ. นครปฐม อ้วน

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ บ�าเพ็ญพระราชกุศลวันมาฆบูชา วัดพระแก้ว พูลศักดิ์

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ ศิลปินแห่งชาติ ๔ สาขา เฝ้า ณ พระต�าหนักจิตรลดาฯ ถาวร

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ ๙๐๗ เสด็จฯ ทอดพระเนตรการจัดดอกไม้ ของโรงเรียน 

อีเดโนโมะ โรงแรมดุสิตธานี

๙๐๕เสด็จฯเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน

ทุ่งศาลา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ธงชัย

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ เสด็จฯ เยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนทุ่งศาลา 

อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ธงชัย

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ เททองหล่อรูปอนุสาวรีย์บีบมวยผม การประปาส่วน

ภูมิภาค ถนนแจ้งวัฒนะ

ธงชัย

๑ มีนาคม ๒๕๒๙ เปิดนิทรรศการภาพถ่าย เซ็นทรัลพลาซ่า พูลศักดิ์

๔ มีนาคม ๒๕๒๙ คณะภริยาทูตเยี่ยมชมกิจการโครงการศิลปาชีพ สวน

จิตรลดา

ถาวร

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลวันมาฆบูชา วัดพระแก้ว พูลศักดิ์

๖ มีนาคม ๒๕๒๙ บวชนาค วัดปากน�้า ประสาทพร

๓ มีนาคม ๒๕๒๙ คณะบุคคลเฝ้าฯ ประสาทพร

๒๑ มีนาคม ๒๕๒๙ เสด็จฯเปิดงานสินค้าไทย ประสาทพร

๑๖ เมษายน ๒๕๒๙ พระราชทานรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม โรงแรม

แอมบาสเดอร์

พูลศักดิ์

๑๗ เมษายน ๒๕๒๙ งานบุญประเพณีอีสาน สวนอัมพร ธงชัย

๒๒ เมษายน ๒๕๒๙ งานสัปดาห์ตาวิเศษ มาบุญครองเซ็นเตอร์ ธงชัย

๒๙ เมษายน ๒๕๒๙ เสด็จฯ แปรพระราชฐาน หัวหิน พูลศักดิ์

๑ พฤษภาคม ๒๕๒๙ นายกรัฐมนตรีเฝ้าฯ ณ พระต�าหนักเปี่ยมสุข หัวหิน อ้วน

๓ พฤษภาคม ๒๕๒๙ ทอดพระเนตรละครราชมนู โรงเรียนอัมพรไพศาล ธงชัย

๘ พฤษภาคม ๒๕๒๙ ประชุมยุวกสิกรระดับประเทศ มหาวิทยาลัศรีนครินทร-

วิโรฒ บางแสน

ธงชัย



วันที่ถ่าย ชื่อ  ผู้ถ่าย

340  โครงการศึกษาเพ่ือการอนุรักษ์ภาพยนตร์ส่วนพระองค์

๙ พฤษภาคม ๒๕๒๙ วันพืชมงคล สนามหลวง ถาวร

๙ พฤษภาคม ๒๕๒๙ งานวันพืชมงคล สวนจิตรลดา ธงชัย

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๙ ประชุมจุฬาฯ ประชุมสร้างตึก ๑๐๐ ปี ศิริราชพยาบาล ถาวร

๑ มีนาคม ๒๕๒๙ เปิดนิทรรศการภาพถ่าย เซ็นทรัลพลาซ่า พูลศักดิ์

๔ มีนาคม ๒๕๒๙ คณะภริยาทูต เยี่ยมชมกิจการโครงการศิลปาชีพ

สวนจิตรลดา

ถาวร

๖ มีนาคม ๒๕๒๙ พระราชทานกระบี่นายร้อย ณ สวนอัมพร ถาวร

๗ มีนาคม ๒๕๒๙ เปิดอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกรุงเทพ ถนนเพชรบุรี ธงชัย

๗ มีนาคม ๒๕๒๙ ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลออกเมรุ พระนางเจ้าสุวัฒนา 

พระวรชายารัชกาลที่ ๖ วัดเบญจมบพิตร

อ้วน

๘ มีนาคม ๒๕๒๙ เจ้าฟ้าเพชรฯ เชิญพระโกฏศพพระเจ้าสุวัทนาไป

วัดเทพศิรินทร์

ธงชัย

๘ มีนาคม ๒๕๒๙ เสด็จฯพระราชทานเพลิง พระนางเจ้าสุวัฒนา 

วัดเทพศิรินทร์

ธงชัย, ถาวร

๙ มีนาคม ๒๕๒๙ เจ้าฟ้าเพชรฯ เก็บพระอัฐิพระเจ้าสุวัทนา วัดเทพศิรินทร์ อ้วน

๙ มีนาคม ๒๕๒๙ ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลพระเจ้าอู่ทอง วัดพุทธไธสศวรรย์ 

จ.อยุธยา

ธงชัย

๑๐ มีนาคม ๒๕๒๙ เป็นประธานการประชุมเงินทุนในจุฬาลงกรณ์มหา- 

วิทยาลัย

ธงชัย

๑๐ มีนาคม ๒๕๒๙ เสด็จฯพระราชทานปริญญาบัตร กระบี่ นายร้อยต�ารวจ 

ณ สวนอัมพร

ถาวร

๑๐ มีนาคม ๒๕๒๙ ทรงเปิดส�านักงานบริษัท E.M.I. ซอยกัปตันบุตร พูลศักดิ์

๑๑ มีนาคม ๒๕๒๙ เจ้าฟ้าเพชรฯ เก็บพระอัฐิพระเจ้าสุวัทนา วัดเทพศิรินทรฯ

๙๐๕ เสด็จฯอยุธยา

อ้วน

๑๑ มีนาคม ๒๕๒๙ เสด็จฯอยุธยา และวัดท่าสุทธาวาส อ่างทอง อ้วน

๑๑ มีนาคม ๒๕๒๙ เสด็จฯ พะเนียตช้าง อยุธยา อ้วน

๑๑ มีนาคม ๒๕๒๙ วังโบราณ อยุธยา อ้วน

๑๓ มีนาคม ๒๕๒๙ พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕  โรงเรียน

นายร้อย จปร.

อ้วน

๑๔ มีนาคม ๒๕๒๙ เสด็จฯ งานปิดภาคเรียน โรงเรียนจิตรลดา ธงชัย

๑๕ มีนาคม ๒๕๒๙ ทรงเปิดประชุมวิชาการคุณค่าของพระราชนิพนธ์ ร.๒ 

ณ หอสมุดแห่งชาติ

อ้วน
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๑๗ มีนาคม ๒๕๒๙ ทูตอังกฤษ แอลจีเรีย เยเมน เฝ้าฯ ถวายสาส์น 

ณ พระต�าหนัก

อ้วน

๑๘ มีนาคม ๒๕๒๙ เปิดพิพิธภัณฑ์สัตว์ สวนสัตว์ดุสิต ธงชัย

๑๘ มีนาคม ๒๕๒๙ เจ้าชายอัลเบิร์ต, รัฐมนตรียุติธรรมอเมริกา เฝ้าฯ ธงชัย

๑๘ มีนาคม ๒๕๒๙ ๙๐๖ เปิดประชุมมูลนิธิอาหารและโภชนาการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๙๐๕ เสด็จฯ เปิดพิพิธภัณฑ์สัตว์

ธงชัย

๒๑ มีนาคม ๒๕๒๙ เปิดอาคารแมคฟาร์แลนด์อนุสรณ์ สมาคม Y.W.C.A. 

สาธรใต้

ธงชัย

๒๑ มีนาคม ๒๕๒๙ เสด็จฯประเทศพม่า ดอนเมือง อ้วน

๒๔ มีนาคม ๒๕๒๙ ๒๔-๒๕ มี.ค. ประทานประกาศนียบัตรพยาบาล 

สวนอัมพร

ธงชัย

๒๖ มีนาคม ๒๕๒๙ บรรยายพิเศษ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ธงชัย

๒๖ มีนาคม ๒๕๒๙ พระราชทานเพลิงศพวีรชน ณ วัดพระศรีมหาธาตุ 

บางเขน

ถาวร

๒๘ มีนาคม ๒๕๒๙ ทอดพระเนตรดนตรีไทย นักเรียนประถมศึกษา 

ศูนย์เยาวชนดินแดง

ธงชัย

๓๑ มีนาคม ๒๕๒๙ เสด็จฯกลับจากประเทศพม่า ดอนเมือง อ้วน

๑ เมษายน ๒๕๒๙ ทรงฝากออมสิน ณ พระต�าหนัก ธงชัย

๑ เมษายน ๒๕๒๙ ฝากออมสิน พระที่นั่ง ธงชัย

๑ เมษายน ๒๕๒๙ เปิดนิทรรศการการอนุรักษ์มรดกไทย พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ

พูลศักดิ์

๑ เมษายน ๒๕๒๙ งานปิดภาคเรียนโรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ ถาวร

๒ เมษายน ๒๕๒๙ ทุกพระองค์บ�าเพ็ญพระราชกุศลวันพระราชสมภพ  

ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

พูลศักดิ์

๓ เมษายน ๒๕๒๙ เปิดงานวันประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา จ.อยุธยา ธงชัย

๕ เมษายน ๒๕๒๙ เสด็จฯ เยี่ยมงานกาชาด สวนอัมพร ธงชัย

๖ เมษายน ๒๕๒๙ ทุกพระองค์ เสด็จฯ วางพุ่มสักการะ พระบรมราชานุสรณ์ 

ร.๑ วันจักรี สะพานพุทธ

อ้วน

๗ เมษายน ๒๕๒๙ ประชุมแม่ชีไทย วัดบวรฯ ธงชัย

๗ เมษายน ๒๕๒๙ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐอเมริกา เฝ้าฯ ณ พระต�าหนัก ถาวร
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๘ เมษายน ๒๕๒๙ ฟังปาฐกถา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พูลศักดิ์

๙ เมษายน ๒๕๒๙ เททองวัดบวรฯ ถาวร

๙ เมษายน ๒๕๒๙ เสด็จฯบวงสรวงพระสยามเทวาธิราช พระที่นั่ง

ไพศาลทักษิณ

ธงชัย

๑๐ เมษายน ๒๕๒๙ ทูตสเปน เยอรมัน เวเนซุเอลา ถวายสาส์น 

ณ พระต�าหนัก

อ้วน

๑๐ เมษายน ๒๕๒๙ ทูตออเดอร์ ออฟ มอลต้า ถวายอักษรสาส์น ทูตเนปาล 

เข้าเฝ้าฯ ทูลลา ณ พระต�าหนัก

อ้วน

๑๑ เมษายน ๒๕๒๙ พระราชทานรางวัลการประกวดว่าว ณ ท้องสนามหลวง ธงชัย

๑๑ เมษายน ๒๕๒๙ ทอดพระเนตรนาฏศิลปอินเดีย ณ หอสมุดแห่งชาติ ธงชัย

๑๒ เมษายน ๒๕๒๙ พระราชทานรางวัลการประกวดผ้าซิ่นตีนจก วัดแคทราย 

อ.เมือง จ.ราชบุรี

อ้วน

๑๒ เมษายน ๒๕๒๙ พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล วัดบวรฯ พูลศักดิ์

๑๔ เมษายน ๒๕๒๙ พระราชทานน�้าสงกรานต์แด่คณาจารย์ และทรงเปิดการ

ประชุมวิชาการ จุฬาฯ

พูลศักดิ์

๑๕ เมษายน ๒๕๒๙ พระราชพิธีสงกรานต์ ถาวร

๑๖ เมษายน ๒๕๒๙ ๑๖ เม.ย. ประชุมกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ

๑๘ เม.ย. เสด็จฯเททองวัดบวร

อ้วน

๑๗ เมษายน ๒๕๒๙ เสด็จฯวางศิลาฤกษ์ อาคาร ๖ ชั้น โรงพยาบาลสมเด็จฯ

ศรีราชา ชลบุรี

ถาวร

๒๔ เมษายน ๒๕๒๙ เปิดงานสัปดาห์ป้องกันอุบัติภัยจากสารเคมี โรงเรียน

หัวหินวิทยาลัย

พูนศักดิ์

๒๕ เมษายน ๒๕๒๙ เสด็จฯ เปิดงานมหกรรมสินค้าราคาถูก ฉลอง ๑๐๐ ปี 

ศิริราช โรงพยาบาลศิริราช

พูนศักดิ์

๒๘ เมษายน ๒๕๒๙ ถวายสังฆทาน ณ พระต�าหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ้วน

๒๘ เมษายน ๒๕๒๙ คณะบุคคลเฝ้าฯ ถวายพระพร วันคล้ายวันอภิเษก หัวหิน อ้วน

๒๙ เมษายน ๒๕๒๙ รับเสด็จฯ หัวหิน พูลศักดิ์

๒๙ เมษายน ๒๕๒๙ ประมง จ.ระยอง พูลศักดิ์

๒ พฤษภาคม ๒๕๒๙ พระต�าหนักปลายเนิน คลองเตย ถาวร

๓ พฤษภาคม ๒๕๒๙ บ�าเพ็ญพระราชกุศล อมรินทรฯ ถาวร

๔ พฤษภาคม ๒๕๒๙ พระราชพิธีฉัตรมงคล ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท อ้วน
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๔ พฤษภาคม ๒๕๒๙ พระราชทานเลี้ยงแนนซี่ เรแกน พระที่นั่งจักรี อ้วน

๕ พฤษภาคม ๒๕๒๙ วันฉัตรมงคล พระที่นั่งดุสิต ถาวร

๖ พฤษภาคม ๒๕๒๙ ส่งเสด็จฯ ณ สนามบินดอนเมือง อ้วน

๘ พฤษภาคม ๒๕๒๙ รมต.ต่างประเทศเฝ้าฯ ๙๐๕

รมต.ต่างประเทศเฝ้าฯ ๙๐๑

พูลศักดิ์

๗ พฤษภาคม ๒๕๒๙ เสด็จฯเปิดอาคารใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร ธงชัย

๘ พฤษภาคม ๒๕๒๙ บ�าเพ็ญพระราชกุศลวันพืชมงคล วัดพระแก้ว อ้วน

๙ พฤษภาคม ๒๕๒๙ ทอดพระเนตรโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา อ้วน

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๙ ตัดลูกนิมิตวัดแสนสุข เขตมีนบุรี อ้วน

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๙ เททองหล่อพระรูป ร.๗ กองพล ป.ต.อ.* อ้วน

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๙ เปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ท้องสนามหลวง อ้วน

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๙ กีฬาแม่บ้านสี่เหล่า สโมสรกองทัพบก ธงชัย

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๒๙ เสด็จฯเดินการกุศล สวนลุมพินี อ้วน

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๙ กีฬาแม่บ้านสี่เหล่า สโมสรกองทัพบก ธงชัย

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๙ เสด็จฯ เปิดตึกอานันทมหิดล และเปิดพระรูป ร.๘ 

โรงพยาบาลจุฬาฯ

อ้วน

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๙ เสด็จฯ วางศิลาฤกษ์ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาฯ อ้วน

๔ มิถุนายน ๒๕๒๙ เปิดการแข่งขันว่ายน�้าเยาวชนรุ่นใหม่ภาคฤดูร้อน

สนามกีฬาแห่งชาติ

ถาวร

๔ มิถุนายน ๒๕๒๙ ทรงเรือใบร่วมกับ ผบ.ทร. และนายทหาร หัวหิน พูลศักดิ์

๕ มิถุนายน ๒๕๒๙ จิตรกรรมบัวหลวง ธนาคารกรุงเทพ ผ่านฟ้า ประสาทพร

๖ มิถุนายน ๒๕๒๙ โรงเรียนมณเฑียร ประสาทพร

๒๐ มิถุนายน ๒๕๒๙ ฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้าเพชรฯ โรงเรียน

ราชินี

ประสาทพร

๒๓ มิถุนายน ๒๕๒๙ เททองวัดนิมมานรดี ภาษีเจริญ ประสาทพร

๒๙ มิถุนายน ๒๕๒๙ นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ เฝ้าฯ ณ พระต�าหนัก เปี่ยมสุข 

หัวหิน

อ้วน

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๙ เวียนเทียนวันวิสาขบูชา พุทธมณฑล อ้วน

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๙ ยกช่อฟ้าวัดวังยาว อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ธงชัย

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๒๙ เปิดการประชุมสัมนาโครงการเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน 

ค่ายพระราม ๖

อ้วน

* กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
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๓ มิถุนายน ๒๕๒๙ ทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยตาแปด อ.ชะอ�า ศิรพรรณ

๗ มิถุนายน ๒๕๒๙ เปิดงาน ๒๐๐ ปีสุนทรภู่ และเทศการผลไม้เมืองระยอง ธงชัย

๙ มิถุนายน ๒๕๒๙ บ�าเพ็ญพระราชกุศล ร.๗ ร.๘ พระนางเจ้าร�าไพพรรณี 

ณ ศาลาเริง

อ้วน

๑๐ มิถุนายน ๒๕๒๙ ๗๒ ปี พยาบาลสภากาชาดไทย เซ็นทรัลพลาซ่า, 

บวงสรวงเจ้าแม่ทับทิม หัวหิน

ธงชัย

๑๑ มิถุนายน ๒๕๒๙ บวงสรวงเจ้าแม่ทับทิมหัวหิน ธงชัย

๑๑ มิถุนายน ๒๕๒๙ ทรงบรรยายพิเศษวิชาเคมี โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ

สามพราน

ถาวร

๒๓ มิถุนายน ๒๕๒๙ พระราชทานรางวัลนักเรียนโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน อ้วน

๒๓ มิถุนายน ๒๕๒๙ ทอดพระเนตรนิทรรศการโรงเรียนไกลกังวล อ้วน

๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๙ ทอดพระเนตรภาพเขียนจิตรกรฝรั่งเศส โรงแรม

โอเรียนเต็ล

ถาวร

๒๘ มิถุนายน ๒๕๒๙ ถ่ายวีดีโอเทป หาดทรายใหญ่ หัวหิน พูลศักดิ์, ธงชัย

๑ กรกฎาคม ๒๕๒๙ เสด็จฯ วันลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามศุภชลาศัย ถาวร

๒ กรกฎาคม ๒๕๒๙ วันประสูติ ณ ศาลาดุสิดาลัย,  พระต�าหนักใหม่ ถาวร

๓ กรกฎาคม ๒๕๒๙ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดล ณ สวน

อัมพร

ถาวร

๔ กรกฎาคม ๒๕๒๙ ทรงบาตร ณ พระต�าหนักสุขเกษม หัวหิน อ้วน

๖ กรกฎาคม ๒๕๒๙ ทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้า ๑๐๐ ปี ศิริราช 

สวนอัมพร

ถาวร

๘ กรกฎาคม ๒๕๒๙ พระราชทานรางวัลผู้ชนะการประกวดกลอนแปดสุภาพ 

๒๐๐ปี สุนทรภู่ หอสมุดแห่งชาติ

ถาวร

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๙ พระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถาวร

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒๙ เททองหล่อพระราชานุสาวรีย์ กรมหลวงชุมพรฯ สัตหีบ 

ชลบุรี

ถาวร

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒๙ วางศิลาฤกษ์ พระราชานุสาวรีย์พระบรมราชชนก ชลบุรี ถาวร

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๙ เสด็จฯ บ้านสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ถาวร

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๒๙ เสด็จฯ เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา พุทธมณฑล ถาวร

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๙ เปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต ถวายพุ่ม วัดบวร พูลศักดิ์

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๒๙ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ้วน
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๒๔ กรกฎาคม ๒๕๒๙ เปิดประชุมวิชาการศัลยแพทยศาสตร์โรงแรมแชงกรีลา ธงชัย

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๒๙ วางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ วัดทศเทพ ถาวร

๖ กรกฎาคม ๒๕๒๙ เสด็จฯ จันทบุรี

๔๗๙ ทอดพระเนตรรถพยาบาลคว�่า

๔๘๐-๔๘๑ ตราด

ประสาทพร

๙ กรกฎาคม ๒๕๒๙ เสด็จฯ โรงพยาบาลต�ารวจ ประสาทพร

๙ กรกฎาคม ๒๕๒๙ เสด็จฯ โรงพยาบาลพระมงกุฏ ประสาทพร

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๙ เสด็จฯ เยี่ยมคนชราบ้านบางแค ประสาทพร

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๒๙ เสด็จฯ บ้านปราณี ประสาทพร

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๒๙ เสด็จฯ บ้านเมตตา ประสาทพร

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๒๙ เสด็จฯบ้านกรุณา ประสาทพร

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๒๙ เสด็จฯ บ้านมุทิตา ประสาทพร

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๙ คณะบุคคลถวายพระพร วันประสูติ ประสาทพร

๔ สิงหาคม ๒๕๒๙ เสด็จฯ ยกช่อฟ้า วัดเทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา อ้วน

๕ สิงหาคม ๒๕๒๙ บวงสรวง ณ พระที่นั่งอัมพรฯ ประสาทพร

๕ สิงหาคม ๒๕๒๙ เสด็จฯ เปิดโรงเรียนนายร้อย จปร. นครนายก ถาวร

๖ สิงหาคม ๒๕๒๙ ประชุม ส�านักพระราชวัง ประสาทพร

๖ สิงหาคม ๒๕๒๙ T.V. ช่อง ๕ ประสาทพร

๗ สิงหาคม ๒๕๒๙ พระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตยสภา สวนอัมพร ธงชัย

๘ สิงหาคม ๒๕๒๙ เสด็จฯ ยกช่อฟ้าวัดเทพนารี บางพลัด กทม. อ้วน

๘ สิงหาคม ๒๕๒๙ พระราชทานรางวัลการประกวดดนตรีไทย 

ณ หอสมุดแห่งชาติ

อ้วน

๘ สิงหาคม ๒๕๒๙ เสด็จฯ กรมพาณิชย์สัมพันธ์ ถ.รัชดาฯ ประสาทพร

๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๙ เดินเทิดพระเกียรติ วันเฉลิมสมเด็จฯ พูลศักดิ์

๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๙ เปิดงานวันแม่สวนอัมพร พูลศักดิ์, 

ประสาทพร

๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๙ บ�าเพ็ญพระราชกุศล  วันเฉลิมสมเด็จฯ พระที่นั่ง

ไพศาลทักษิณ

อ้วน

๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๙ พิธีไหว้ครู โรงเรียนจิตรลดา พระต�าหนักสวนกุหลาบ อ้วน

๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๙ คณะรัฐมนตรี เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ พระต�าหนัก อ้วน

๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๙ พิธีพุทธาภิเษกพระวัดชนะสงคราม อ้วน
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๑๕ สิงหาคม ๒๕๒๙ เปิดงานแสดงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธงชัย

๑๗ สิงหาคม ๒๕๒๙ ประทานประกาศนียบัตร นักเรียนดนตรีสยามกลการ 

เซ็นทรัล

ธงชัย

๑๘ สิงหาคม ๒๕๒๙ รับของถวาย ณ ศาลาดุสิดาลัย อ้วน

๑๘ สิงหาคม ๒๕๒๙ คณะบุคคลเฝ้าฯ ถวายพระพร ณ ศาลาดุสิดาลัย อ้วน

๒๒ สิงหาคม ๒๕๒๙ เจ้าชายฟูมิฮิโต พระราชนัดดาองค์ที่ ๓ 

ในสมเด็จฯ พระจักรพรรดิ์ญี่ปุ่น เฝ้า ณ พระต�าหนัก

พูลศักดิ์

๒๖ สิงหาคม ๒๕๒๙ พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์ ถวายปลาคาร์พ 

พระต�าหนักใหม่

พูลศักดิ์

๒๙ สิงหาคม ๒๕๒๙ งานประกวดกล้วยไม้ โรงแรมฮิลตัน ประสาทพร

๓๐ สิงหาคม ๒๕๒๙ เปิดงานคนพิการ สวนอัมพร พูลศักดิ์

๔ กันยายน ๒๕๒๙ ข้าหลวงใหญ่สหประชาชาติเฝ้าฯ พระต�าหนัก ธงชัย

๔ กันยายน ๒๕๒๙ เสด็จฯเปิดอาคารกัลยาวัฒนา คลองเตย ซอย ๖ พูลศักดิ์

๕ กันยายน ๒๕๒๙ เปิดงานสัมนาทางวิชาการนานาชาติ โรงแรมดุสิตธานี พูลศักดิ์

๙ กันยายน ๒๕๒๙ ๙๐๑ เจ้านโรดมสีหนุเฝ้าฯ, ๙๐๕ น�า

เจ้าหญิงมอรอคโค ทอดพระเนตรศิลปาชีพ สวนจิตรลดา

อ้วน

๙ กันยายน ๒๕๒๙ น�าเจ้าหญิงโมร็อกโก ทอดพระเนตรศิลปาชีพ 

สวนจิตรลดา

อ้วน

๑๑ กันยายน ๒๕๒๙ พระราชทานเหรียญกาชาด ประชุมกาชาด โรงพยาบาล

จุฬาฯ

อ้วน

๑๓ กันยายน ๒๕๒๙ คณะทูตสามประเทศถวายสาส์น ณ พระต�าหนัก อ้วน

๑๘ กันยายน ๒๕๒๙ พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขต หาดใหญ่ จ.สงขลา

ธงชัย

๑๘ กันยายน ๒๕๒๙ เปิดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

หาดใหญ่

ธงชัย

๑๙ กันยายน ๒๕๒๙ พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สงขลา

ธงชัย

๒๐ กันยายน ๒๕๒๙ เจ้าหน้าที่โครงการพระราชด�าริเฝ้าฯ ณ พระต�าหนัก

ทักษิณฯ

อ้วน

๒๑ กันยายน ๒๕๒๙ ประชุมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ศูนย์ศึกษา

พิกุลทอง

ธงชัย
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๒๑ กันยายน ๒๕๒๙ พระราชทานรางวัลประกวดนกเขาชวาเสียง ธงชัย

๒๒ กันยายน ๒๕๒๙ เยี่ยมค่ายสิรินธร ธงชัย

๒๒ กันยายน ๒๕๒๙ ทอดพระเนตรฝายแบแก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส อ้วน

๒๒ กันยายน ๒๕๒๙ คณะครูโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามเฝ้าฯ 

รับพระราชทานรางวัล ทักษิณฯ

อ้วน

๒๓ กันยายน ๒๕๒๙ เปิดงานลองกอง ณ ศาลาประชาคม นราธิวาส ธงชัย

๒๔ กันยายน ๒๕๒๙ ทอดพระเนตรฝายทดลองน�้าคลองโต๊ะแก อ.ยี่งอ  

จ.นราธิวาส

อ้วน

๒๕ กันยายน ๒๕๒๙ ถวายสังฆทาน วัดล�าภู อ.เมือง จ.นราธิวาส ธงชัย

๒๕ กันยายน ๒๕๒๙ เสด็จฯ สวนลองกองบ้านก�านัน ธงชัย

๒๕ กันยายน ๒๕๒๙ ทอดพระเนตรเรือกอและ

เสด็จฯ มัสยิดบ้านตันหยง จ.นราธิวาส

ธงชัย

๒๕ กันยายน ๒๕๒๙ ทอดพระเนตรการแข่งเรือและพระราชทานรางวัล แม่น�้า

บางนรา  จ.นราธิวาส

อ้วน

๒๕ กันยายน ๒๕๒๙ ทอดพระเนตรการแข่งเรือ และพระราชทานรางวัล แม่น�้า

บางนรา จ.นราธิวาส

อ้วน

๒๕ กันยายน ๒๕๒๙ พิธีพุทธาภิเษก วัดโพธิ์ ประสาทพร

๒๖ กันยายน ๒๕๒๙ ศูนย์พัฒนาพิกุลทอง อ้วน

๒๖ กันยายน ๒๕๒๙ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตันหยง อ.เมือง นราธิวาส ธงชัย

๒๖ กันยายน ๒๕๒๙ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอ่างมะนาว อ.เมือง นราธิวาส ธงชัย

๒๖ กันยายน ๒๕๒๙ ทอดพระเนตรการเลี้ยงปลากะพงขาว และสวนป่า บ้าน

อ่างมะนาว

ธงชัย

๒๙ กันยายน ๒๕๒๙ เสด็จฯ วิทยาลัยเกษตรกรรมนราธิวาส อ.ระแงะ 

จ.นราธิวาส

ธงชัย

๒๙ กันยายน ๒๕๒๙ วัดเขากง ธงชัย

๓ ตุลาคม ๒๕๒๙ ๙๐๕ เปิดศูนย์พระพุทธศาสนา วัดบวรนิเวศฯ 

๙๐๖ เสด็จฯยุโรป ๘ ประเทศ

ถาวร

๔ ตุลาคม ๒๕๒๙ เสด็จฯเปิดนิทรรศการพระราชประวัติ ร.๕ ราชด�าริอาเขต ธงชัย

๑๐ ตุลาคม ๒๕๒๙ เททองหล่อพระพิฆเนศ ณ กองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร ธงชัย

๑๓ ตุลาคม ๒๕๒๙ องค์ประธานประชุมกรรมการหาทุนสร้างตึกผู้ป่วยนอก 

โรงพยาบาลจุฬาฯ ณ วัดบวรฯ

อ้วน
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๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๙ พระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ถาวร

๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๙ เปิดห้องประชุมสิรสิงห์ คณะทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ธงชัย

๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๙ ทอดผ้าป่าวัดราชประดิษฐฯ พูลศักดิ์

๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๙ บวงสรวงพิธีปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ วัดท่าสุทธาวาส 

อ่างทอง

ธงชัย

๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๙ พระราชทานปริญญาบัตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

สวนอัมพร

ถาวร

๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๙ รัฐมนตรีอินเดียเฝ้าฯ ณ พระต�าหนัก พูลศักดิ์

๒๓ ตุลาคม ๒๕๒๙ วันปิยะมหาราช ประสาทพร

๒๕ ตุลาคม ๒๕๒๙ ถวายผ้าพระกฐิน วัดราชบพิตรฯ พูลศักดิ์

๒๘ ตุลาคม ๒๕๒๙ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สวนอัมพร

อ้วน

๒๘ ตุลาคม ๒๕๒๙ ถวายผ้าพระกฐิน วัดราชโอรสาราม ธงชัย

๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๙ เปิดนิทรรศการภาพจิตรกรรม โรงแรมรีเจ้นท์ อ้วน

๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๙ ถวายผ้าพระกฐิน วัดวังน�้าขาว อ.สามพราน นครปฐม พูลศักดิ์

๒๘ ตุลาคม ๒๕๒๙ ถวายผ้าพระกฐิน วัดอัมพวัน วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม ถาวร

๓๑ ตุลาคม ๒๕๒๙ รับเสด็จฯ ดอนเมือง อ้วน

๓๑ ตุลาคม ๒๕๒๙ เปิดงานมหกรรมสินค้าราคาประหยัด ณ กรมพาณิชย์-

สัมพันธ์

ธงชัย

๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ เสด็จฯเปิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ถาวร

๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ ถวายผ้าพระกฐิน วัดประดู่ฉิมพลี ธงชัย

๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ พระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญนักบินไทย ณ 

สภากาชาดไทย

อ้วน

๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ เปิดนิทรรศการมหกรรมศิลป์ โรงแรมไฮแอทฯ ธงชัย

๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ ประทานรางวัลการประกวดอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรม

มณเฑียร พัทยา ชลบุรี

ธงชัย

๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ ถวายผ้าพระกฐิน พุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย อ.ด�าเนิน-

สะดวก จ.ราชบุรี

ธงชัย

๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ ถวายผ้าพระกฐิน พุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย 

อ.ด�าเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ธงชัย
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๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๒๙ วางศิลาฤกษ์และยกเสาเอกพระต�าหนักสวนปทุมฯ อ้วน

๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๒๙ เฝ้าฯ ๑ ราย, งานราตรีบัณฑิตวิทยาลัย ณ โรงแรม

ไฮแอทเซ็นทรัลฯ

ถาวร

๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๒๙ งานดนตรีไทยประถมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ้วน

๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๒๙ รับเสด็จฯ วังสระปทุม ๒ ม้วน พูลศักดิ์

๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๒๙ เสด็จฯ วางศิลาฤกษ์ พระธาตุนพรัตนเจดีย์ 

ณ วัดพระนอนแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

ธงชัย

๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๒๙ คณะบุคคลเฝ้าฯ ๕ ราย ณ พระต�าหนักใหม่ ธงชัย

๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๒๙ เปิดนิทรรศการเผยแพร่โครงการ A.F.S. เซ็นทรัล

ลาดพร้าว

ธงชัย

๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๒๙ งานแสดงดอกไม้อิเคบานา ศูนย์การค้าเพนนินซูล่า ธงชัย

๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๒๙ ๙๐๔ เฝ้าฯ ๔ ราย

๙๐๕ เฝ้าฯ ๕ ราย

ถาวร

๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๒๙ งานจิตกุศลน้อมเกล้าฯ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ธงชัย

๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๒๙ ประทานประกาศนียบัตรพยาบาลเกื้อการุณย์ ธงชัย

๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๒๙ คณะบุคคลเฝ้าฯ ถวายประกาศนียบัตรของมูลนิธิคุ้มครอง

สัตว์ป่าแห่งโลก

ถาวร

๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๒๙ พิธีพุทธาภิเษก ณ วัดพระแก้ว อ้วน

๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๒๙ คณะทูต ๖ ประเทศเฝ้าฯ รับพระราชทานเลี้ยง 

ณ พระต�าหนักใหม่

อ้วน

๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๒๙ เสด็จฯ มหิดล ถาวร

๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๒๙ ประกวดสุขภาพเด็ก โรงแรมมณเฑียร พูลศักดิ์

๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๒๙ ฉลองครบรอบ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้าเพชรฯ โรงเรียนวชิราวุธ ธงชัย

๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๒๙ กรรมการสหพันธ์สมาคมสตรีธุรกิจ กรรมการอนุรักษ์

พระบูชา, นางสาวสมทรง, ผู้ว่าสุราษฎร์ธานีเฝ้าฯ

อ้วน

๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๒๙ ถวายสังฆทาน วัดบวรฯ ถาวร

๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๒๙ เจ้าฟ้าเพชรฯ บ�าเพ็ญพระราชกุศล ร.๖ ณ โรงเรียน

วชิราวุธฯ

ธงชัย

๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๒๙ เจ้าฟ้าเพชรฯ วางพวงมาลาอนุสาวรีย์ ร.๖ สวนลุมพินี ธงชัย

๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๒๙ ทอดพระเนตรโครงการพระราชด�าริ เขาชะงุ้ม ราชบุรี อ้วน
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๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๒๙ ประทานรางวัลแข่งขันชิงแชมป์ทรงผมแห่งประเทศไทย 

โรงแรมไฮแอทเซ็นทรัลฯ

ธงชัย

๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๒๙ ทูตถวายสาส์น, บัลกาเรีย, เวียดนาม ถาวร

๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๒๙ ทรงบรรยายเคมี โรงเรียนนายเรืออากาศ ธงชัย

เจ้าอาวาสวัดนิเวศน์ธรรมประวัตเฝ้าฯ ประสาทพร

๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๒๙ บรรยายการเสด็จฯต่างประเทศทางวิชาการ โรงพยาบาล

รามาธิบดี

อ้วน

๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๒๙ ทอดพระเนตรอ่างเก็บน�้าคลองโขด อ.เมือง นครนายก ถาวร

๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๒๙ งานบุปผาหรรษา โรงแรมสยามฯ ธงชัย

๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๒๙ เปิดงานเทิดพระเกียรติ ๙๐๑ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ 

รามฯ

ธงชัย

๑ ธันวาคม ๒๕๒๙ คณะบุคคลเฝ้าฯ ๔ ราย ณ พระต�าหนัก ถาวร

๑ ธันวาคม ๒๕๒๙ คณะบุคคลเฝ้าฯถวายเงิน ๔ ราย ณ พระต�าหนัก ถาวร

๒ ธันวาคม ๒๕๒๙ ประชุมทางวิชาการทางสัตวแพทย์ โรงแรมอิมพีเรียล พูลศักดิ์

๓ ธันวาคม ๒๕๒๙ เสด็จฯตรวจพลสวนสนามทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 

ลานพระบรมรูปทรงม้า

ถาวร, อ้วน

๔ ธันวาคม ๒๕๒๙ คณะบุคคลเฝ้าฯ ถวายพระพร ณ ศาลาดุสิดาลัย อ้วน

๔ ธันวาคม ๒๕๒๙ เปิดงานอยู่อย่างไทย ณ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ธงชัย

๕ ธันวาคม ๒๕๒๙ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วัดพระแก้ว ถาวร

๕ ธันวาคม ๒๕๒๙ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระที่นั่งอมรินทรฯ ถาวร

๕ ธันวาคม ๒๕๒๙ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วัดพระแก้ว ธงชัย

๖ ธันวาคม ๒๕๒๙ คณะทูตเฝ้าฯ ถวายพระพร ณ ศาลาดุสิดาลัย อ้วน

๗ ธันวาคม ๒๕๒๙ เปิดการประชุมนานาชาติ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถาวร

๗ ธันวาคม ๒๕๒๙ เสด็จฯ งานสโมสรสันนิบาต ณ ท�าเนียบรัฐบาล ถาวร, ธงชัย

๗ ธันวาคม ๒๕๒๙ ทรงบาตร วันประสูติ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ธงชัย

๗ ธันวาคม ๒๕๒๙ คณะบุคคลเฝ้าฯ ถวายพระพร ธงชัย

๗ ธันวาคม ๒๕๒๙ วันประสูติ ๙๐๗ ธงชัย

๘ ธันวาคม ๒๕๒๙ ประชุม ส�านักพระราชวัง ธงชัย

๘ ธันวาคม ๒๕๒๙ พระราชทานเรือใบ ทหารเรือ ธงชัย

๙ ธันวาคม ๒๕๒๙ ๙๐๖ ทูตอเมริกา เฝ้าฯ ณ พระต�าหนักใหม่

๑๐ ธ.ค. ๒๕๒๙ คณะบุคคลเฝ้าฯ ๙๐๕  ๓ ราย

ถาวร
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๑๐ ธันวาคม ๒๕๒๙ ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล วันรัฐธรรมนูญ พระที่นั่ง

อนันตสมาคม

อ้วน

๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๙ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศิลปากร ถาวร

๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๙ เสด็จฯเปิดนิทรรศการแสดงการพิมพ์ มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี

อ้วน

๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๙ ๙๐๖ ทูตญี่ปุ่น,เกาหลี เฝ้าฯ ๙๐๗ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

รามค�าแหง ถวายครุย

ธงชัย

๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๙ เสด็จฯเปิดตึกคณะพยาบาล มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

พูลศักดิ์

๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๙ คณะบุคคลเฝ้าฯ ๓ ราย ณ พระต�าหนัก ถาวร

๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๙ เจิมศิลาฤกษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล พูลศักดิ์

๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๙ งานบาซาร์ โรงแรมไฮแอท ลาดพร้าว ประสาทพร

๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๙ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยรามค�าแหง สวน

อัมพร

พูลศักดิ์, ธงชัย

๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๙ เฝ้าฯ ๙๐๖ ๑ ราย ๙๐๕ พระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ถาวร

๑๖ ธันวาคม ๒๕๒๙ เสด็จฯเปิดนิทรรศการ ม.ล.พวงร้อย อภัยวงศ์ 

หอสมุดแห่งชาติ

พูลศักดิ์

๑๖ ธันวาคม ๒๕๒๙ เปิดประชุมวิชาการโรงพยาบาลศิริราช ธงชัย

๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๙ ๑๗ ธ.ค. พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

๑๘ ธ.ค. รองนายกสิงคโปร์เฝ้า ๙๐๑

๑๘ ธ.ค. พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ้วน

๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๙ เสด็จฯ เปิดนิทรรศการยูเนสโก ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ธงชัย

๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๙ วางศิลาฤกษ์อาคารโรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี ธงชัย

๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๙ งานแสดงผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ทบ. สโมสร ทบ. ธงชัย

๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๙ งานดนตรีไทยมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ้วน

๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๙ ทรงบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมสยามอินเตอร์ฯ ธงชัย

๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๙ เสด็จฯวางศิลาฤกษ์และเททองหล่อพระ 

วัดวิสุทธิมรรควราราม อ.หนองแค สระบุรี

ธงชัย

๒๑ ธันวาคม ๒๕๒๙ ประทานทุนการศึกษานักเรียนศาสนา หอประชุมกลาง

บางรัก

ธงชัย

๒๔ ธันวาคม ๒๕๒๙ ทูตอิสราเอลเฝ้าฯ, อภิปราย ณ หอประชุม จุฬาฯ อ้วน
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๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๙ วันคล้ายวันที่ระลึก ร.๕ โรงเรียนนายร้อย จปร. 

นครนายก

ธงชัย

๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๙ เสด็จฯ โรงเรียนนายร้อย จปร. นครนายก ธงชัย

๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๙ ทรงบรรยายการเสด็จฯ ทวีปยุโรป โรงพยาบาลศิริราช พูลศักดิ์

๒๙ ธันวาคม ๒๕๒๙ คณะบุคคลเฝ้า ฯ ๓ ราย ณ พระต�าหนัก ถาวร

๒๙ ธันวาคม ๒๕๒๙ คณะบุคคลเฝ้า ฯ ๕ ราย ณ พระต�าหนัก ถาวร

๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๙ ๙๐๑, ๙๐๔ วางพวงมาลา พระเจ้าตากสินมหาราช 

วงเวียนใหญ่

๙๐๖ กงสุลอิสราเอลเฝ้าฯ ณ พระต�าหนักใหม่

อ้วน

๒ มกราคม ๒๕๓๐ คณะบุคลเฝ้าฯ ณ พระต�าหนักใหม่, เจ้าฟ้าเพชรฯ เปิด

อนุสาวรีย์ วชิรพยาบาล

ธงชัย

๓ มกราคม ๒๕๓๐ ยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ วัดห้วยจรเข้ อ.เมือง 

จ.นครปฐม

พูลศักดิ์

๔ มกราคม ๒๕๓๐ คณะบุคคลเฝ้าฯ ณ พระต�าหนักใหม่ ถาวร

๕ มกราคม ๒๕๓๐ บรรยายเคมี ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว อ้วน

๖ มกราคม ๒๕๓๐ เปิดอาคารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ธงชัย

๖ มกราคม ๒๕๓๐ เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๗ กองพล ปตอ. เกียกกาย ถาวร

๗ มกราคม ๒๕๓๐ ขึ้นระวางเรือตรวจประมง โรงเรียนนายเรือ สมุทรปราการ พูลศักดิ์

๗ มกราคม ๒๕๓๐ พระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลต�ารวจ 

ณ ศาลาดุสิดาลัย

พูลศักดิ์

๗ มกราคม ๒๕๓๐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคองคอร์ดชมศิลปาชีพ

สวนจิตรลดา

ธงชัย

๗ มกราคม ๒๕๓๐ เปิดนิทรรศการเพาะช่าง ๗๕ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 

ลาดพร้าว

อ้วน

๗ มกราคม ๒๕๓๐ เฝ้าฯ อดีตประธานาธิบดีเยอรมัน, 

นายประจวบ ภิรมย์ภักดี, นายเทียม, นักเรียนภูมิพล

อ้วน

๗ มกราคม ๒๕๓๐ ทุกพระองค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคองคอร์ด ถวาย

ปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ ๙๐๒ ณ พระต�าหนัก

อ้วน

๘ มกราคม ๒๕๓๐ เฝ้าฯ ๗ ราย ณ พระต�าหนัก ถาวร

๘ มกราคม ๒๕๓๐ ลอยอังคาร หม่อมสร้อยฯ* จ.ประจวบคีรีขันธ์ ธงชัย

๘ มกราคม ๒๕๓๐ โดดหอ ค่ายพระราม ๖ เพชรบุรี ธงชัย
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๙ มกราคม ๒๕๓๐ งานฉลอง ๕๐ ปี โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ คลองเตย อ้วน

๙ มกราคม ๒๕๓๐ เฝ้าฯ ๒ ราย ณ ศาลาดุสิดาลัย อ้วน

๙ มกราคม ๒๕๓๐ เปิดมหาวิทยาลัยเทคนิคสยาม เขตภาษีเจริญ ธงชัย

๑๐ มกราคม ๒๕๓๐ งานวันเด็กแห่งชาติ บ้านมนังคศิลา ธงชัย

๑๐ มกราคม ๒๕๓๐ งานประกวดปลาคาร์พ มาบุญครองเซ็นเตอร์ ถาวร

๑๑ มกราคม ๒๕๓๐ พระราชทานรางวัลการประกวดวงโยธวาทิต 

สนามศุภชลาศัย

อ้วน

๒๙ มกราคม ๒๕๓๐ เปิดป้ายมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต ปทุมธานี ประสาทพร

๓๐ มกราคม ๒๕๓๐ เยี่ยมสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล�าปาง ธงชัย

๓๐ มกราคม ๒๕๓๐ ทอดพระเนตรวัดเจดีย์เจ็ดยอด เชียงใหม่ ธงชัย

๓๑ มกราคม ๒๕๓๐ เสด็จฯเยี่ยมราษฎร บ้านขุนดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ธงชัย

๓๑ มกราคม ๒๕๓๐ เสด็จฯเยี่ยมราษฎร บ้านกาด อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ธงชัย

๓๑ มกราคม ๒๕๓๐ เสด็จฯเยี่ยมราษฎร สวนส้มวังน�้าค้าง จ.เชียงใหม่ ธงชัย

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ ๙๐๖ ประชุม...

๙๐๗เปิดงานศิลปาชีพบางไทร อยุธยา

ถาวร

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ เยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน, เจ้าพ่อหลวง

อุปถัมภ์ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ธงชัย

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ เสด็จฯ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่ พูลศักดิ์

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ ทอดพระเนตรศูนย์วิจัยพันธุ์พืชที่ ๗ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ธงชัย

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ เปิดประชุมและบรรยายพิเศษโรงแรมเชียงใหม่ พลาซ่า พูลศักดิ์

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ เสด็จฯทอดพระเนตรอ่างเก็บน�้าแม่ธิ อ.เมือง จ.ล�าพูน

เยี่ยมราษฎร

อ้วน, ธงชัย

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ เยี่ยมโรงเรียนชายแดนบ�ารุงที่ ๑๐๗ อ.เชียงดาว 

จ.เชียงใหม่

ธงชัย

๑๒ มกราคม ๒๕๓๐ คณะบุคคลเฝ้าฯ ๔ ราย ณ พระต�าหนัก ถาวร

๑๓ มกราคม ๒๕๓๐ คณะภริยาทูตอินโดนีเซีย เยี่ยมชมศิลปาชีพ สวนจิตรลดา อ้วน

๑๓ มกราคม ๒๕๓๐ ทูต สวีเดน บราซิล ถวายสาส์น ณ พระต�าหนัก อ้วน

๑๓ มกราคม ๒๕๓๐ คณะบุคคลเฝ้าฯ ๕ ราย ณ พระต�าหนักใหม่ พูลศักดิ์

๑๔ มกราคม ๒๕๓๐ เสด็จฯ รับผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ จากออสเตรเลีย 

ณ สนามบินดอนเมือง

อ้วน

๑๔ มกราคม ๒๕๓๐ พระราชทานเลี้ยงผู้ส�าเร็จราชการออสเตรเลีย จักรี อ้วน

* หม่อมหลวงสร้อยระย้า ยุคล
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๑๔ มกราคม ๒๕๓๐ พิธีต้อนรับออสเตรเลีย จักรี ถาวร

๑๖ มกราคม ๒๕๓๐ เสด็จฯแปรพระราชฐานเชียงใหม่ สนามบินเชียงใหม่ ธงชัย

๑๗ มกราคม ๒๕๓๐ พระราชทานเลี้ยงออสเตรเลีย

พระราชทานเพลิงศพหลวงปู่แหวน

อ้วน

๑๗ มกราคม ๒๕๓๐ ทุกพระองค์ เสด็จฯ พระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่แหวน 

สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่

อ้วน

๑๗ มกราคม ๒๕๓๐ ทุกพระองค์ เสด็จฯ พระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่แหวน 

สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่

ธงชัย

๑๘ มกราคม ๒๕๓๐ พระราชทานไฟพระฤกษ์กีฬาแห่งชาติ ร้อยเอ็ด พระ

ต�าหนักภูพิงคราชนิเวศน์

อ้วน

๑๘ มกราคม ๒๕๓๐ เสด็จฯ เยี่ยมศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด 

เชียงใหม่

๑๙ มกราคม ๒๕๓๐ พระราชทานถุงของขวัญทหารต�ารวจ ณ พระต�าหนัก

ภูพิงค์ฯ

๑๙ มกราคม ๒๕๓๐ เสด็จฯ เยี่ยมโรงเรียนสอนคนหูหนวกและตาบอด อ.เมือง 

จ.เชียงใหม่

๒๒ มกราคม ๒๕๓๐ เสด็จฯ เยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ธงชัย

๒๒ มกราคม ๒๕๓๐ ๙๐๖ รับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยสุโขทัย-

ธรรมาธิราช จาก ๙๐๔ ณ สวนอัมพร

ถาวร

๒๔ มกราคม ๒๕๓๐ พระราชทานปริญญามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๙๐๔ และ 

๙๐๖ รับดุษฎีบัณฑิต

อ้วน, ธงชัย

๒๔ มกราคม ๒๕๓๐ เปิดงานศิลปาชีพ บางไทร ถาวร

๒๕ มกราคม ๒๕๓๐ บวงสรวงสมเด็จพระนเรศวร, พระสุริโยทัย พระต�าหนัก

ภูพิงค์ฯ

อ้วน

๒๕ มกราคม ๒๕๓๐ ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่ ธงชัย

๒๖ มกราคม ๒๕๓๐ กงสุลกิตติมศักดิ์เบลเยียม เฝ้าฯ ณ พระต�าหนักใหม่ ถาวร

๒๗ มกราคม ๒๕๓๐ เปิดประชุมวิชาการ เทคโนฯ ลาดกระบัง ประสาทพร

๒๗ มกราคม ๒๕๓๐ คณะกรรมการสมาคมพัฒนาการอ่านของเด็ก เฝ้าฯ 

ณ พระต�าหนักภูพิงค์ฯ ดอกไม้ภูพิงค์ฯ

อ้วน

๒๗ มกราคม ๒๕๓๐ งานสวนสนามยุวกาชาด สนามศุภชลาศัย ถาวร

๒๘ มกราคม ๒๕๓๐ เยี่ยมโรงเรียนศรีสังวาลย์ ดอยสุเทพ เชียงใหม่ ธงชัย

๒๘ มกราคม ๒๕๓๐ ทอดพระเนตรหมู่บ้านดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ธงชัย
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๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ เปิดงานไม้ดอกไม้ประดับ สวนนวรัฐ เชียงใหม่และสวน

บวกหาด

พูลศักดิ์, ธงชัย

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ เปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าโครงการหนองหอย อ.แม่ริม 

เชียงใหม่

พูลศักดิ์

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ โครงการห้วยฮ่องไคร้ อ้วน

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ เสด็จฯ วางศิลาฤกษ์หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ประสาทพร

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ คณะบุคคลเฝ้าฯ ๑๖ ราย ถาวร

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ศาลาดุสิดาลัย ถาวร

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ เปิดงานไทยโอชิเอะ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถาวร

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ เปิดตึกอ�านวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราช อ.เมือง จ.ตาก

พูลศักดิ์ 

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ เยี่ยมราษฎร บ.ป่าลอย อ.แม่ทา จ.ล�าพูน ธงชัย

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ เสด็จฯ ทอดพระเนตรศูนย์ปางดะ อ.สะเมิง เชียงใหม่ อ้วน 

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ เสด็จฯ ส�านักงานที่ดินเขต ๖ อ.แม่ริม เชียงใหม่ ธงชัย

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ ทอดพระเนตรละครเรื่องโต๊ะจัง คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ธงชัย

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ พระราชทานเหรียญกาชาด โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด ธงชัย

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ ทอดพระเนตรโครงการชลประทานแม่กวง อ.ดอยสะเก็ด 

จ.เชียงใหม่

ธงชัย

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ ทอดพระเนตรอ่างเก็บน�้าห้วยแม่ลาน อ.สันก�าแพง 

จ.เชียงใหม่

พูลศักดิ์

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ เปิด ATM สวนจิตรลดา ถาวร

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ ทอดพระเนตรดนตรี นกแล ศิลปาชีพ เชียงใหม่ ธงชัย

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ ๙๐๖ ประชุม หมอหมู่บ้าน ค่ายกาวิละ, ผู้น�าวัฒนธรรม

จีน เฝ้าฯ ๙๐๕ ณ ภูพิงค์ฯ

พูลศักดิ์

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ พระราชทานปริญญาบัตร สถาบันเทคโนการเกษตร แม่โจ้ ธงชัย

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ ทอดพระเนตรโครงการหลวงอินทนนท์  บ.ห้วยแห้ง องุ่น, 

มะเดื่อฝรั่ง, รถไอ้ต๋อย

อ้วน

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ ทอดพระเนตรโครงการหลวงอินทนนท์ บ.ขุนกลาง 

จ.เชียงใหม่

อ้วน
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๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ เสด็จฯ สถานีทดลองแม่แตง อ.แม่แตง เชียงใหม่ พูลศักดิ์

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ ทอดพระเนตรภูมิประเทศที่จะสร้างอ่างเก็บน�้าแม่ตะมาน 

อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

พูลศักดิ์

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ เยี่ยมราษฎร บ.เมืองน้อย ต.เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า 

จ.เชียงราย

ธงชัย

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ คณะบุคคลเฝ้าฯ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น, นายจี.เอ.ลิงค์, 

นายศรีภูมิ ศุขเนตร ภูพิงค์

อ้วน

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ เปิดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ ปี เชียงใหม่-

กรุงเทพ ประตูท่าแพ

พูลศักดิ์

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ เสด็จฯ โรงเรียนต�ารวจชายแดนที่ ๑๑๐ ต.ท่าตอน 

อ.แม่อาย เชียงใหม่

ธงชัย

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ พระราชทานเงิน ๗ คณะ “ทุนการกุศลสมเด็จย่า” พูลศักดิ์

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ พระราชทานรางวัลศิลปินดีเด่น ประสาทพร

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ ทอดพระเนตรภูมิประเทศ บ้านโปงและบ้านห้วยโจ้  

ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

อ้วน

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ คณะบุคคลเฝ้าฯถวายเงิน ๘ ราย พระต�าหนัก ถาวร

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ วางศิลาฤกษ์หอพระไตรปิฎก และศาลาการเปรียญ 

วัดตโปทาราม (ร�่าเปิง)

ธงชัย

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ ศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด (นักข่าว) อ้วน 

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ วิ่งการกุศล ประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่ พูลศักดิ์

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ ทรงบาตร หน้าต�าหนักปีกไม้ ภูพิงค์ พูลศักดิ์

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ นิสิตเก่าจุฬาภาคเหนือเฝ้าฯ, พิธีตั้งศาลใหม่ อ่างเก็บน�้า

ภูพิงค์

ธงชัย

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ สินค้าไทยท�าไทยใช้ รัชดา ประสาทพร

๒๗ มีนาคม ๒๕๓๐ พระราชทานเลี้ยงผู้ส�าเร็จราชการแคนาดา  จักรี อ้วน,ถาวร

๒๘ มีนาคม ๒๕๓๐ เสด็จฯ สหกรณ์โคนมหนองโพธิ์ ราชบุรี อ้วน

๒๙ มีนาคม ๒๕๓๐ เปิดเดินการกุศลเทิดพระเกียรติ ลานพระรูปทรงม้า ธงชัย

๒๙ มีนาคม ๒๕๓๐ แสดงคอนเสิร์ตเกาะในฝัน โรงแรมดุสิตธานี ธงชัย

๓๐ มีนาคม ๒๕๓๐ น.ส.เพ็ญ เดชะคุปต์, ประธานกรรมการจัดงานฉัตรมงคล

ร�าลึก, พลโทสิงหา เสาวภาพ เฝ้าฯ

อ้วน

๒๘ มีนาคม ๒๕๓๐ งานปิดภาคเรียนโรงเรียนจิตรลดา อ้วน
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๓๐ มีนาคม ๒๕๓๐ ประทานประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ 

สวนอัมพร

ธงชัย

๓๑ มีนาคม ๒๕๓๐ บ�าเพ็ญพระราชกุศล ร.๓ พระที่นั่งอมรินทรฯ ธงชัย

๓๑ มีนาคม ๒๕๓๐ ปิดภาคเรียนโรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ ธงชัย

๓๑ มีนาคม ๒๕๓๐ พระราชทานรางวัลผู้ชนะการแข่งว่าว สนามหลวง ถาวร

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ ทอดพระเนตรการปั้นพระ บ้านนายจันทร์ อ.เมือง 

จ.เชียงใหม่

ธงชัย

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ ทอดพระเนตรโครงการห้วยลึก อ.เชียงดาว เชียงใหม่ ธงชัย

๑ มีนาคม ๒๕๓๐ คณะบุคคล, ทูตเยอรมัน, สมาคมเสริมสวย เชียงใหม่, 

พลเรือน,ต�ารวจ,ทหาร เฝ้าฯ

อ้วน

๑ มีนาคม ๒๕๓๐ เปิดงานมหกรรมสตรีนานาชาติ เซ็นทรัล ลาดพร้าว ถาวร

๒ มีนาคม ๒๕๓๐ เสด็จฯ วัดสุวรรณวิหาร, ทอดพระเนตรพื้นที่ บ.น�้าย้อย 

ต.บ้านเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ล�าพูน

อ้วน

๒ มีนาคม ๒๕๓๐ ประชุมมูลนิธิพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ ศาลาดุสิดาลัย ประสาทพร

๒ มีนาคม ๒๕๓๐ คณะบุคคลเฝ้าฯ ๑ ราย, เปิดนิทรรศการโรคหัวใจ 

โรงแรมไฮแอท เซ็นทรัล

ถาวร

๕ มีนาคม ๒๕๓๐ ทอดพระเนตรอ่างเก็บน�้าแม่ผาแหน อ.สันก�าแพง 

เชียงใหม่

อ้วน

๖ มีนาคม ๒๕๓๐ วันปิดภาคเรียนโรงเรียนจิตรลดา ถาวร,ประสาท

๗ มีนาคม ๒๕๓๐ งานพ่อขุนง�าเมือง จ.พะเยา อ้วน

๑๐ มีนาคม ๒๕๓๐ เสด็จฯ อินเดีย ดอนเมือง ถาวร

๑๑ มีนาคม ๒๕๓๐ เฝ้า ๓ ราย ถาวร

๑๕ มีนาคม ๒๕๓๐ พระราชทานกระบี่ นักเรียนนายร้อยต�ารวจ สวนอัมพร ถาวร

๑๖ มีนาคม ๒๕๓๐ เปิดประชุม ISTA นานาชาติ โรงแรมแอมบาสเดอร์ อ้วน

๑๙ มีนาคม ๒๕๓๐ เฝ้าฯ ๙๐๖ ๑ ราย 

๙๐๑ พระราชทานธงชัยเฉลิมพล วัดพระแก้ว วังหลวง

ถาวร

๑๙ มีนาคม ๒๕๓๐ พระราชทานธงชัยเฉลิมพล หน้าศาลาสหทัยสมาคม 

วังหลวง

ถาวร

๒๐ มีนาคม ๒๕๓๐ ประชุมสัมมนาเรื่องกระเทียม ณ ทบวงมหาวิทยาลัย 

ถ.ศรีอยุธยา

อ้วน

๒๔ มีนาคม ๒๕๓๐ ทูตทูลลา ณ พระต�าหนัก อ้วน
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๒๔ มีนาคม ๒๕๓๐ เฝ้าฯ, แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง,นายแพทย์สุนทร, 

ธนาคารกรุงเทพ, นายชูศักดิ์

อ้วน

๒๔ มีนาคม ๒๕๓๐ บริษัทซิงเกอร์, ศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียน, นางสาวเพ็ญ 

เดชะคุปต์ และญาติ

อ้วน

๒๔ มีนาคม ๒๕๓๐ เททองหล่อพระรูป ร.๔ กระทรวงวิทยาศาสตร์ พูลศักดิ์

๒๕ มีนาคม ๒๕๓๐ ทุกพระองค์ เสด็จฯ พระราชทานเพลิงศพทหาร ต�ารวจ 

พลเรือน วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

ถาวร

๒๖ มีนาคม ๒๕๓๐ พระราชทานเลี้ยง ออสเตรเลีย, ๙๐๖ พระราชทาน

ประกาศนียบัตรพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพล

อ้วน

๑ เมษายน ๒๕๓๐ ทรงฝากออมสิน สวนจิตรลดา ประสาทพร

๑ เมษายน ๒๕๓๐ ฝากออมสิน พระที่นั่งอัมพร ธงชัย

๑ เมษายน ๒๕๓๐ เปิดตึกสายใจไทย พญาไท อ้วน

๒ เมษายน ๒๕๓๐ คณะบุคคล เฝ้าฯ ถวายพระพร ณ พระต�าหนัก ธงชัย

๒ เมษายน ๒๕๓๐ คณะบุคคล เฝ้าฯ ถวายพระพร ศาลาดุสิดาลัย ถาวร

๒ เมษายน ๒๕๓๐ คณะบุคคล เฝ้าฯ ถวายพระพร, บ�าเพ็ญพระราชกุศล 

พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

ถาวร

๓ เมษายน ๒๕๓๐ เสด็จฯ ขบวนรถไฟไปกาญจนบุรี ปราสาทเมืองสิงห์ อ้วน

๓ เมษายน ๒๕๓๐ เสด็จฯ ขบวนรถไฟไปกาญจนบุรี ปราสาทเมืองสิงห์ 

อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

พูลศักดิ์

๓ เมษายน ๒๕๓๐ เปิดอาคารศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด อ.ปากเกร็ด 

นนทบุรี

ธงชัย

๔ เมษายน ๒๕๓๐ เฝ้าที่สวนจิตร ๑ ราย, เสด็จฯ เยี่ยมงานกาชาด 

สวนอัมพร

ถาวร

๖ เมษายน ๒๕๓๐ ทุกพระองค์ เสด็จฯ วันจักรี สะพานพุทธ วัดพระแก้ว ถาวร

๗ เมษายน ๒๕๓๐ เสด็จฯ วางศิลาฤกษ์ อาคารสวนหลวง ร.๙ เขตพระโขนง อ้วน

๗ เมษายน ๒๕๓๐ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและยกฉัตร วัดส�าโรงเหนือ 

สมุทรปราการ

ธงชัย

๙ เมษายน ๒๕๓๐ นายกรัฐมนตรีพม่าเฝ้าฯ๙๐๑, สง่า สรรพศรี เฝ้าฯ ๙๐๖ อ้วน

๙ เมษายน ๒๕๓๐ เททองหล่อพระเอกาทศรถ วัดบวรฯ ประสาทพร

๙ เมษายน ๒๕๓๐ ประทานรางวัลประกวดสุขภาพเด็ก เยี่ยมร้านกาชาด 

สวนอัมพร

ธงชัย
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๑๐ เมษายน ๒๕๓๐ ๑๐ เม.ย.๒๕๓๐ ๙๐๕พระราชทานเลี้ยง นายกรัฐมนตรี

พม่า ที่บรมพิมาน

๑๔ เม.ย.๒๕๓๐ ๙๐๑ ทูต เฝ้าฯ ๔ ราย ณ พระต�าหนัก

ถาวร

๑๐ เมษายน ๒๕๓๐ ทรงบาตร พระต�าหนักใหม่ ธงชัย

๑๒ เมษายน ๒๕๓๐ เสด็จฯ ทอดพระเนตรว่าวนานาชาติ พัทยา ธงชัย

๑๕ เมษายน ๒๕๓๐ ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลวันสงกรานต์ พระที่นั่งอัมรินทรฯ อ้วน

๑๖ เมษายน ๒๕๓๐ พระราชทานรางวัลสถาปัตยกรรม ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 

ลาดพร้าว

พูลศักดิ์

๑๖ เมษายน ๒๕๓๐ คณะบุคคลเฝ้าฯ ๙ ราย พระต�าหนักใหม่ ถาวร

๑๖ เมษายน ๒๕๓๐ พระราชทานสัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ ศาลาดุสิดาลัย ถาวร

๑๗ เมษายน ๒๕๓๐ ทอดพระเนตรลิเกการกุศลสร้างตึกสยามมินทร์ 

โรงพยาบาลศิริราช โรงละครแห่งชาติ

ธงชัย

๒๐ เมษายน ๒๕๓๐ ประชุมกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์ ณ พระต�าหนักใหม่ อ้วน

๒๐ เมษายน ๒๕๓๐ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ณ ศาลาดุสิดาลัย ธงชัย

๒๐ เมษายน ๒๕๓๐ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ณ พระต�าหนัก ธงชัย

๒๑ เมษายน ๒๕๓๐ รัฐมนตรีต่างประเทศจีน/

พลเอก นวล จันทร์ตรี / 

นายชัย โสภณพานิช เฝ้าฯ

อ้วน

๒๑ เมษายน ๒๕๓๐ นางสาวไทย /นางมูน จา ชอย ภริยารัฐมนตรีต่างประเทศ

เกาหลีเฝ้าฯ

อ้วน

๒๑ เมษายน ๒๕๓๐ เปิดตึกสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ นนทบุรี พูลศักดิ์

๒๒ เมษายน ๒๕๓๐ เททองวัดบวรฯ (ร.๔) ธงชัย

๒๓ เมษายน ๒๕๓๐ เปิดงานสัปดาห์ตาวิเศษ เดอะมอลล์ รามฯ อ้วน

๒๔ เมษายน ๒๕๓๐ สมาคมโรตารี่ เฝ้าฯ ๙๐๕

๙๐๖ เสด็จฯ เปิดงาน ๙๙ ปี ศิริราช

ธงชัย

๒๔ เมษายน ๒๕๓๐ ๙๐๖ เสด็จฯ เปิดงาน ๙๙ ปี ศิริราช คณะบุคคลเฝ้าฯ

๙๐๗ ทอดพระเนตรรถยนต์นานาชาติ

ธงชัย

๒๔ เมษายน ๒๕๓๐ ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตัดลูกนิมิต วัดลาดปลาเค้า 

อ.เมือง จ.นครปฐม

อ้วน

๒๖ เมษายน ๒๕๓๐ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วัดอโศการาม สมุทรปราการ ถาวร
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๒๗ เมษายน ๒๕๓๐ ผู้อ�านวยการป้องกันพลเรือนสวีเดนเฝ้าฯ/ 

๒๙ เม.ย. ๒๕๓๐ ประชุมการส่งเสริมวิจัยสมุนไพร

ทบวงฯ

อ้วน

๒๘ เมษายน ๒๕๓๐ คณะบุคคลเฝ้าฯถวายพระพร วันอภิเษก 

ณ ศาลาดุสิดาลัย ทุกพระองค์

ธงชัย

๒๘ เมษายน ๒๕๓๐ คณะบุคคลเฝ้าฯถวายพระพร บนพระต�าหนัก ถาวร

๒ พฤษภาคม ๒๕๓๐ ๙๐๖ คณะบุคคลเฝ้าฯ ๓ ราย/

๙๐๕ ทอดพระเนตรการแสดง บนต�าหนักปลายเนิน 

คลองเตย

ถาวร

๓ พฤษภาคม ๒๕๓๐ ทุกพระองค์บ�าเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน 

วันฉัตรมงคล ณ พระที่นั่งอมรินทรฯ

อ้วน

๕ พฤษภาคม ๒๕๓๐ ทุกพระองค์ วันฉัตรมงคล พระที่นั่งดุสิตปราสาท อ้วน

๕ พฤษภาคม ๒๕๓๐ คุณวินิจ แทนพระองค์รับพุ่ม เดินการกุศลสโมสรไลออนส์ 

ประตูเครื่องเขียว

ประสาทพร

๖ พฤษภาคม ๒๕๓๐ ๙๐๕ เปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

สนามหลวง/

๙๐๖ แสดงแบบนาฬิกา โอเรียลเต็ล

ธงชัย

๖ พฤษภาคม ๒๕๓๐ งานแสดงดอกไม้อิเคบานา โรงแรมสยามฯ ประสาทพร

๖ พฤษภาคม ๒๕๓๐ คณะบุคคลเฝ้าฯ  ๙๐๖/ ๙๐๕ เปิดงานส่งเสริมพระพุทธ-

ศาสนา สนามหลวง

ธงชัย

๗ พฤษภาคม ๒๕๓๐ เสด็จฯ พระราชพิธีพืชมงคล วัดพระแก้ว อ้วน

๖ พฤษภาคม ๒๕๓๐ ๖ พ.ค.๒๕๓๐ วันฉัตรมงคล พระที่นั่งดุสิต/ ๙๐๕ เปิด

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๒๐๐ ปี ร.๓ พิพิธภัณฑ์ฯ

อ้วน

๗ พฤษภาคม ๒๕๓๐ เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๒๐๐ ปี พระนั่งเกล้า 

พิพิธภัณฑสถาน

อ้วน

๗ พฤษภาคม ๒๕๓๐ เปิดตึกเด็กปัญญาอ่อน ทางหลวง ๓๓๘ ตลิ่งชัน พูลศักดิ์

๘ พฤษภาคม ๒๕๓๐ เสด็จฯพระราชพิธีแรกนาขวัญ สนามหลวง ธงชัย

๘ พฤษภาคม ๒๕๓๐ แรกนาขวัญ / เปิดงานวันชาวนา เฉลิมพระเกียรติ 

บ้านมนังคศิลา

ธงชัย

๘ พฤษภาคม ๒๕๓๐ วันพืชมงคล หว่านข้าวนาสวนจิตรฯ โรงโคนม ถาวร

๘ พฤษภาคม ๒๕๓๐ เฝ้าฯ ๑ ราย / เป็นองค์ประธานประชุม ถาวร

๘ พฤษภาคม ๒๕๓๐ ทอดพระเนตรโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรฯ ถาวร,อ้วน
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๙ พฤษภาคม ๒๕๓๐ เฝ้าฯสมเด็จพระสังฆราช/ส�านักงานสลากกินแบ่ง/

การปิโตรเลียม ศาลาดุสิดาลัย

อ้วน

๙ พฤษภาคม ๒๕๓๐ นายทองเอี่ยม/นางระเบียบ/ ณ พระต�าหนัก อ้วน

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๓๐ เวียนเทียนพุทธมณฑล นครปฐม อ้วน

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๐ เปิดหน้าบันศาลาการเปรียญ วัดโคนอน เขตภาษีเจริญ 

กทม.

ธงชัย

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๐ ๙๐๖ รมต.อุตสาหกรรม เฝ้าฯ ณ พระต�าหนักใหม่ / 

๙๐๑, ๙๐๒, ๙๐๕ พระราชทานน�้าอาบศพ 

ม.ร.ว.กัลยาณกิติ์ * วัดเบญจมบพิตรฯ

วางศิลาฤกษ์อาคารตึกสยามมินทร์ โรงพยาบาลศิริราช

อ้วน

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๐ ประทานเข็มผู้บริจาคโลหิต สวนอัมพร ธงชัย

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๐ ทอดผ้าป่าของปลัดกระทรวงทุกกระทรวง วัดบวรฯ ถาวร

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๐ ทุกพระองค์ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลศพ ม.ร.ว.กัลยาณกิติ์ 

วัดเบญจฯ

พูลศักดิ์

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๓๐ ทุกพระองค์ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลศพ ม.ร.ว.กัลยาณกิติ์

วัดเบญจฯ

ธงชัย

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๓๐ ๒๒ พ.ค.๒๕๓๐เปิดงานเครื่องแก้วเจียรนัย โรงแรม 

ฮิลตัน, ๒๓ พ.ค.๒๕๓๐ ประทานรางวัลประกวดภาพ

ศิลปะ โรงแรมมณเฑียร

ธงชัย

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๓๐ พระราชทานเพลิงศพ พระเทพวงศาจารย์ วัดยาง 

จ.เพชรบุรี

อ้วน

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๐ คณะบุคคลเฝ้า ณ พระต�าหนัก อ้วน

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๓๐ เสด็จฯ หน่วยป้องกันศัตรูพืชที่ ๓ อ.เมือง จ.ราชบุรี อ้วน

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๓๐ ปิดประชุมสัมมนาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

ค่ายพระราม ๖ เพชรบุรี

อ้วน

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๓๐ เสด็จฯ โรงเรียนป่าละอู อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ้วน

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๐ เปิดการแข่งขันว่ายน�้า สระว่ายน�้าโอลิมปิก สนามกีฬา

แห่งชาติ

ถาวร

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๓๐ ๒๒ พ.ค.๒๕๓๐ ๙๐๗ งานเจียรนัยแก้ว 

๒๘ พ.ค.๒๕๓๐ ทูตบังคลาเทศ เข้าเฝ้า ๙๐๑

๑ มิ.ย.๒๕๓๐ ๙๐๑,๙๐๒ ถวายสังฆทาน ที่พระต�าหนัก

ธงชัย

๕ มิถุนายน ๒๕๓๐ เปิดป้ายอาคารเลี้ยงเด็กกลางวัน ศูนย์เยาวชนคลองจั่น ธงชัย

* ศ.น.พ.ม.ร.ว. กัลยาณกิติ์ กิติยากร
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๖ มิถุนายน ๒๕๓๐ คณะบุคคลเฝ้า ๖ ราย อ้วน

๘ มิถุนายน ๒๕๓๐ วางพวงมาลากรมพระจันทบุรีฯ กระทรวงพาณิชย์ /

บ�าเพ็ญพระราชกุศล วัดราชบพิตร

ธงชัย

๙ มิถุนายน ๒๕๓๐ เสด็จฯ บ�าเพ็ญพระราชกุศล ร.๘ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ถาวร

๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๐ ทอดพระเนตรคอนเสิร์ต “วันฟ้าใส” โรงแรมดุสิตธานี ธงชัย

๘ มิถุนายน ๒๕๓๐ เสด็จฯ บึงมักกะสัน     -

๑๖ มิถุนายน ๒๕๓๐ เปิดอนุสาวรีย์ ร.๔ และอาคารเรียนเทคโนลาดกระบัง พูลศักดิ์

๑๙ มิถุนายน ๒๕๓๐ เปิดประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและการประถมศึกษาทั่ว

ราชอาณาจักร ท�าเนียบรัฐบาล

ธงชัย

๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๐ พระราชทานทุนการศึกษา มูลนิธิสมเด็จกรมพระยา- 

ด�ารงราชานุภาพ วังวรดิศ

ถาวร

๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๐ นายจิมมี่ คาร์เตอร์ และคณะเฝ้าฯ ณ พระต�าหนัก ธงชัย

๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๐ ทูตอินเดีย/บริษัทซุปเปอร์แวร์/ดร.ประกอบ หุตะสิงห์ 

เฝ้าฯ ณ พระต�าหนัก

อ้วน

๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๐ เยี่ยมศูนย์การศึกษาคุ้งกระเบน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ธงชัย

๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๐ ๒๒ มิ.ย.๒๕๓๐ เยี่ยมศูนย์การศึกษาคุ้งกระเบน อ.ท่าใหม่ 

จ.จันทบุรี

๒๓ มิ.ย.๒๕๓๐ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและคณะเฝ้าฯ

ธงชัย

๒๓ มิถุนายน ๒๕๓๐ ๙๐๕ ประชุมการสร้างตึก ภ.ป.ร. วัดบวรฯ, ๙๐๖ เฝ้าฯ 

๑ ราย

ถาวร

๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๐ งานเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนนายร้อย จปร. นครนายก ธงชัย

๒๕ มิถุนายน ๒๕๓๐ ทอดพระเนตรการแสดงแบบเสื้อ สถานทูตญี่ปุ่น ธงชัย

๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๐ คณะบุคคลเฝ้าฯ ณ พระต�าหนัก อ้วน

๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๐ พระราชทานเลี้ยงผู้ส�าเร็จราชการแคนาดา พระที่นั่งจักรี ถาวร

๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๐ พิธีพุทธาภิเษกพระชัยหลังช้าง วัดพระแก้ว อ้วน

๑๖ มิถุนายน ๒๕๓๐ เปิดอนุสาวรีย์ ร.๔ และอาคารเรียน เทคโนฯ ลาดกระบัง พูลศักดิ์

๑ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ๙๐๔ เจ้าชายสุลต่านเฝ้าฯ กรม ทม.

๙๐๖ เปิดนิทรรศการภาพฝีพระหัตถ์ ศูนย์การค้า

เพนนินซูล่า

ธงชัย

๒ กรกฎาคม ๒๕๓๐ พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล สวนอัมพร อ้วน
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๑ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ๑ ก.ค. ๒๕๓๐  ทรงปาฐกถา โรงแรมเอเซีย

๒ ก.ค. ๒๕๓๐  นายกรัฐมนตรีเฝ้าฯถวายพระพร ณ 

ต�าหนักใหม่

ธงชัย

๒ กรกฎาคม ๒๕๓๐ คณะบุคคลเฝ้าถวายพระพร ณ ศาลาดุสิดาลัย และ

พระต�าหนักใหม่

ธงชัย

๓ กรกฎาคม ๒๕๓๐ แถลงข่าวแก่สื่อมวลชน มูลนิธิจุฬาภรณ์ ณ ศาลาดุสิดาลัย ธงชัย

๓ มีนาคม ๒๕๓๐ บ�าเพ็ญพระราชกุศลวันประสูติ พระที่นั่งอัมพร ธงชัย

๔ กรกฎาคม ๒๕๓๐ บ�าเพ็ญพระราชกุศลวันประสูติ ๙๐๖ ณ  พระที่นั่งไพศาล

ทักษิณ

อ้วน

๔ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ทรงบาตร ณ พระต�าหนักใหม่ ธงชัย

๕ กรกฎาคม ๒๕๓๐ บ�าเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วัน ม.ร.ว.กัลยาณกิติ์ วัดเบญจฯ ถาวร

๗ กรกฎาคม ๒๕๓๐ พระราชทานปริญญาบัตร สถาบันเทคโนฯ สวนอัมพร 

(๙๐๗ รับ)

ธงชัย

๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ๘ ก.ค. ๒๕๓๐  ๙๐๖หมออัศวิน เทพาค�าเฝ้าฯ 

๑๐ ก.ค. ๒๕๓๐ ๙๐๑ พิธีอาสาฬหบูชา วัดพระแก้ว

อ้วน

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๐ พระราชพิธีอาสาฬหบูชา วัดพระแก้ว อ้วน

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๐ เปิดประชุมราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 

โรงแรมแกรนด์พาเลซ พัทยา

ธงชัย

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๐ เททองและเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา พุทธมณฑล พูลศักดิ์

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ประทานอาหารและยา บ้านเมตตา, อุเบกขา, มุทิตา, 

กรุณา, ปราณี

ธงชัย

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ทอดพระเนตรการแสดงที่มาบุญครอง, ปลูกต้นขนุน 

สวนหลวง ร.๙

ธงชัย

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ประทานอาหารบ้านพักคนชรา บ้านบางแค ธงชัย

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๐ คณะบุคคลเฝ้าฯ ถวายพระพร พระที่นั่งอัมพร ธงชัย

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๐ บ�าเพ็ญพระราชกุศลวันประสูติ ณ พระที่นั่งอัมพร ธงชัย

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ทรงบาตร ปล่อยนก ปล่อยปลา ธงชัย

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ทูตวาติกัน, ตุรกี ถวายสาส์น, ทูตออสเตรียทูลลา, 

นางจิตต์เกษม ชูโต ถวายพระพุทธรูป

อ้วน

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ทูตอเมริกาเฝ้าฯ ถาวร

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ประทานรางวัลประกวดภาพเขียน ธนาคารกรุงเทพ 

ผ่านฟ้า

ธงชัย
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๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐ พระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ้วน

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ประชุมกรรมการสร้างตึก ภ.ป.ร. ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ถาวร

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๐ เปิดมหาวิทยาลัยศรีประทุม วิทยาเขตชลบุรี ถาวร

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๐ เปิดเดินการกุศล ธนาคารกรุงเทพ สีลม, เปิดสัมมนา

คหกรรมศาสตร์ ธนาคารกสิกรไทย

ธงชัย

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๐ บรรยาย ณ ทบวงมหาวิทยาลัย อ้วน

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๐ เสด็จฯ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (A.I.T.) รังสิต 

ปทุมธานี

ถาวร

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๒๙ วันประสูติ ประสาทพร

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๒๙ เปิดนิทรรศการประมูลวัตถุโบราณ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ธงชัย

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๙ ถวายพุ่มเทียนพรรษา วัดอาวุธ บางพลัด ประสาทพร

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๒๙ บวงสรวงศาลหลักเมือง ถาวร

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๙ เปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ๙๐๒ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ธงชัย

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๙ รับพุ่มถวายของนักเรียนนายร้อย จปร. ประตูเครื่องขาว อ้วน

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๙ เปิดตึกสิริภาจุฑาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาฯ อ้วน

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๒๙ พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ศาลาดุสิดาลัย อ้วน

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๒๙ พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ้วน

๑ สิงหาคม ๒๕๒๙ ประชุมกรรมการสร้างตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาฯ 

วัดบวร

ธงชัย

๘ มกราคม ๒๕๒๙ ทรงตัดลูกนิมิต วัดเทพลีลา บางกะปิ กทม. ธงชัย

๘ มีนาคม ๒๕๒๙ แถลงข่าวสื่อมวลชน โรงพยาบาลศิริราช ธงชัย

๓ สิงหาคม ๒๕๒๙ ครบรอบสมาคมแม่บ้าน ทหารบก สโมสร ทบ. ประสาทพร

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๓๐ คณะบุคคลเฝ้า ๕ ราย ณ พระต�าหนัก ถวายเงิน อ้วน

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๐ พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บางเขน

ถาวร

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๐ เฝ้าฯ ๙๐๑ ๑ ราย/ ๙๐๖ เปิดประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

อ้วน

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ทูตออสเตรีย,เลขาธิการองค์การเยอรมันอโกรฯ เฝ้าฯ อ้วน

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๐ พระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว.กัลยาณกิติ์ กิติยากร 

วัดเทพศิรินทรฯ

ถาวร

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๐ คณะบุคคลเฝ้าฯ อ้วน
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๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ๒๗ ก.ค. ๒๕๓๐ เฝ้า ฯ ๙๐๖  ๒ ราย/ 

๒๘ ก.ค. ๒๕๓๐ นายกรัฐมนตรี เฝ้าฯ ๙๐๑

ถาวร

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐ บ�าเพ็ญพระราชกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๙๐๔ 

ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

อ้วน

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ๙๐๕ คณะบุคคลเฝ้าฯ ๙๐๖ เปิดศูนย์พัฒนาวัคซีน 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ธงชัย

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๓๐ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พูลศักดิ์

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ๙๐๕ ประชุมกรรมการโรงเรียนพระต�าหนัก 

๙๐๗ ทอดผ้าป่า บ้านมนังคศิลา

พูลศักดิ์

๓ สิงหาคม ๒๕๓๐ ๙๗ โรงเรียนเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล อ้วน

๓ สิงหาคม ๒๕๓๐ คณะบุคคลเฝ้าฯ ๒ ราย อ้วน

๓ สิงหาคม ๒๕๓๐ คณะบุคคลเฝ้าฯ รับพระราชทานวัสดุเสาหลักเมือง อ้วน

๓ สิงหาคม ๒๕๓๐ ๙๐๕ ประชุมกรรมการโรงเรียนพระต�าหนัก  

๙๐๖ ทูตเยอรมันเฝ้าฯ ณ พระต�าหนักใหม่

ธงชัย

๓ สิงหาคม ๒๕๓๐ ๙๐๕ เปิดอาคารหมอบรัดเลย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ- 

คริสเตียน ๙๐๖ เฝ้าฯ พระต�าหนักใหม่

พูลศักดิ์

๔ สิงหาคม ๒๕๓๐ อัญเชิญพระรูป ร.๕ จาก จปร. กรุงเทพ-จปร.นครนายก ธงชัย

๔ สิงหาคม ๒๕๓๐ เปิดอุทยานสัตว์น�้าจืด สวนสมเด็จพระศรีฯ จ.พิจิตร ธงชัย

๔ สิงหาคม ๒๕๓๐ เฝ้า ๑ ราย เปิดงานเทคโนฯ นานาชาติ 

กรมพาณิชย์สัมพันธ์ ถ.รัชดา

ถาวร

๕ สิงหาคม ๒๕๓๐ เปิดพระรูป ร.๕ และเททอง ณ โรงเรียนนายร้อย จปร. 

นครนายก

อ้วน

๕ สิงหาคม ๒๕๓๐ พิธีสวนสนามนักเรียนนายร้อย อ้วน

๖ สิงหาคม ๒๕๓๐ เสด็จฯ อเมริกา ดอนเมือง ธงชัย

๗ สิงหาคม ๒๕๓๐ ๙๐๕ ประชุมมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก ตึกบริพัตร, 

๙๐๖ ประชุมนักวิทยาศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย

ธงชัย

๗ สิงหาคม ๒๕๓๐ เปิดนิทรรศการตุ๊กตา บางกอกดอลล์ ศูนย์การค้า

เพนนินซูล่า

อ้วน

๘ สิงหาคม ๒๕๓๐ วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ราชบุรี ธงชัย

๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๐ เททองหล่อพระพุทธรูปประจ�าพระชนมวาร วัดพระแก้ว ธงชัย,ถาวร

๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๐ พระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต สวนอัมพร ธงชัย
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๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๐ ทอดพระเนตรดนตรีไทยประถมศึกษา กทม. โรงละคร

แห่งชาติ

อ้วน

๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๐ คณะบุคคลเฝ้าฯ ถวายพระพรวันเฉลิมฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย อ้วน

๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๐ ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลวันเฉลิมฯ ณ พระที่นั่งไพศาล-

ทักษิณ

ถาวร

๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๐ เดินเทิดพระเกียรติ ถวาย ๙๐๒ ธงชัย

๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๐ พุ่มถวาย วันเฉลิมฯ ๙๐๒ ที่พระต�าหนัก ธงชัย

๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๐ เททองวัดพระแก้ว, เดินเทิดพระเกียรติ ธงชัย

๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๐ เปิดงานวันแม่ ณ สวนอัมพร ธงชัย

๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๐ พระดาบส, ทูตแคนาดาทูลลา,พิมพา สุนทรางกูร, 

นักเรียนเก่าราชินี เฝ้าฯ

อ้วน

๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๐ เปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.น่าน ถาวร

๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๐ รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เฝ้าฯ เสด็จฯ วัดตรีทศเทพฯ พูลศักดิ์

๑๘ สิงหาคม ๒๕๓๐ คณะบุคคลเฝ้าฯ ธงชัย

๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๐ วางศิลาฤกษ์วิหาร วัดญาณสังวราราม ชลบุรี ธงชัย

๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๐ เททองพระกริ่งชัยวัฒน์ วัดตรีทศเทพ พูลศักดิ์

๒๐ สิงหาคม ๒๕๓๐ ทูตบังคลาเทศถวายสาส์น, ทูตรัสเซียทูลลา, ม.จ.ภีศเดช 

เฝ้าฯ

พูลศักดิ์

๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๐ ทอดพระเนตรโรงเรียนบ้านคีรัง อ.พัฒนานิคม ลพบุรี ธงชัย

๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๐ ทอดพระเนตรโรงเรียนบ้านไร่พัฒนานิคม อ.ชัยบาดาล 

จ.ลพบุรี

ธงชัย

๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๐ ทอดพระเนตรโรงเรียนวัดนิมิตศึกษา อ.เมือง จ.ลพบุรี ธงชัย

๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๐ เปิดนิทรรศการโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก, คณะภริยา

องคมนตรี เฝ้าฯ

ธงชัย

๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๐ คณะกาชาดทั่วประเทศ และคณะบุคคลเฝ้าฯ ธงชัย

๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๐ ๙๐๑ เฝ้าฯ ๒ ราย

๙๐๕ พระราชทานรางวัลผลงานดีเด่นอาเซียน ศูนย์

วัฒนธรรม

ธงชัย

๓๐ สิงหาคม ๒๕๓๐ พระราชาธิบดีแห่งสวีเดน เฝ้าฯ ถาวร

๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๐ ผู้บัญชาการทหารอากาศและคณะฝนหลวงเฝ้าฯ ธงชัย

๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๐ คณะบุคคลเฝ้าฯ ธงชัย
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๗ กันยายน ๒๕๓๐ เฝ้าฯ ๓ ราย ถาวร

๑๑ กันยายน ๒๕๓๐ ทหารและประชาชนลอกคลองสวนจิตรฯ ธงชัย

๑๖ กันยายน ๒๕๓๐ เสด็จฯ แปรพระราชฐาน จังหวัดนราธิวาส อ้วน

๑๖ กันยายน ๒๕๓๐ ๑๖ ก.ย. ๒๕๓๐ประชุมสภาคองเกรส ณ พระต�าหนักใหม่ 

๑๗ ก.ย. ๒๕๓๐ เฝ้าฯ ๑ ราย

ถาวร

๑๗ กันยายน ๒๕๓๐ พระราชทานถุงของขวัญ ทหาร ต�ารวจ ข้าราชการที่มา

อารักขา ณ ศาลาบุหลัน

พูลศักดิ์

๑๗ กันยายน ๒๕๓๐ ทอดพระเนตรปศุสัตว์มูโนะ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

ธงชัย

๑๘ กันยายน ๒๕๓๐ ทอดพระเนตรหมู่บ้านตันหยง ธงชัย

๑๙ กันยายน ๒๕๓๐ ทอดพระเนตรศูนย์พัฒนาพิกุลทอง ธงชัย

๑๙ กันยายน ๒๕๓๐ คณะบุคคลเฝ้าฯ ๖ ราย ต�าหนักใหม่ ถาวร

๒๐ กันยายน ๒๕๓๐ เปิดส�านักงานเหล่ากาชาด ยะลา ธงชัย

๒๑ กันยายน ๒๕๓๐ พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี

อ้วน

๒๒ กันยายน ๒๕๓๐ คณะเกษตรจังหวัดภาคใต้ถวายเงิน, ก�านัน, ผู้ใหญ่บ้านรับ

รางวัล ศาลาบุหลัน

พูลศักดิ์

๒๐ กันยายน ๒๕๓๐ ๒๐ ก.ย. ๒๕๓๐ เสด็จฯ วัดคูหาภิมุข จ. ยะลา, 

๒๒ ก.ย. ๒๕๓๐ พระราชทานรางวัลประกวดนกเขาชวา

ธงชัย

๒๓ กันยายน ๒๕๓๐ พระราชทานรางวัลการประกวดผลไม้ ศาลาประชาคม 

นราธิวาส

ธงชัย

๒๔ กันยายน ๒๕๓๐ เฝ้าฯ ๑ ราย, วันมหิดล ศิริราช ถาวร

๒๔ กันยายน ๒๕๓๐ ครูอิสลามรับพระราชทานรางวัล ศาลาบุหลัน พูลศักดิ์,อ้วน

๒๔ กันยายน ๒๕๓๐ คณะบุคคลเฝ้าฯ ณ พระต�าหนัก ถาวร

๒๕ กันยายน ๒๕๓๐ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเฝ้าฯ ณ พระต�าหนักทักษิณฯ อ้วน

๒๕ กันยายน ๒๕๓๐ วางศิลาฤกษ์เขื่อนแม่น�้าบางนรา อ.เมือง จ.นราธิวาส อ้วน,ธงชัย

๒๕ กันยายน ๒๕๓๐ เฝ้าฯ ๙๐๖,๙๐๕ เปิดอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 

ดอนเมือง

ถาวร

๒๖ กันยายน ๒๕๓๐ ๙๐๕ ทอดพระเนตรวิทยาลัยเกษตรกรรมนราธิวาส 

อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

๙๐๖ เปิดงานกระจูด ศาลาประชาคม จ.นราธิวาส

ธงชัย
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๒๗ กันยายน ๒๕๓๐ วางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ วัดล�าภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 

ทอดพระเนตรสวนลองกอง

ธงชัย

๒๗ กันยายน ๒๕๓๐ พระราชทานรางวัลการแข่งเรือ ณ แม่น�้าบางนรา อ้วน

๒๘ กันยายน ๒๕๓๐ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สงขลา

อ้วน

๒๙ กันยายน ๒๕๓๐ ทอดพระเนตร โรงเรียนสายบุรี จ.ปัตตานี ธงชัย

๒๙ กันยายน ๒๕๓๐ ทอดพระเนตรการท�าแมงกะพรุน สายบุรี ธงชัย

๒๙ กันยายน ๒๕๓๐ ราชินีเดนมาร์ก เยี่ยมศิลปาชีพ สวนจิตรลดา ถาวร

๓๐ กันยายน ๒๕๓๐ เปิดเขื่อน รัชชประภา อ.ตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี อ้วน

๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ ทอดพระเนตรศูนย์พัฒนาพิกุลทอง อ้วน, พูลศักดิ์

๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ ทอดพระเนตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโต๊ะโมะ อ.สุคิริน 

จ.นราธิวาส

ธงชัย

๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ ทอดพระเนตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสมบูรณ์  

อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

ธงชัย

๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ เปิดงานคอมพิวเตอร์ไทย เซ็นทรัลลาดพร้าว ถาวร

๒ ตุลาคม ๒๕๓๐ ทอดพระเนตรพื้นที่ บ.ลุโบะปาเระ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส อ้วน

๒ ตุลาคม ๒๕๓๐ เยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน สมาคมไทยผลิตยา 

๒ บ้านนา ต.ปาดังเบซา อ.สะเดา จ.สงขลา

ธงชัย

๓ ตุลาคม ๒๕๓๐ ทอดพระเนตรคลองระบายน�้า บ.โคกกูแว ต.พร่อน 

อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

อ้วน

๓ ตุลาคม ๒๕๓๐ เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนแม่บท ณ ศูนย์พัฒนา- 

พิกุลทอง

ธงชัย

๓ ตุลาคม ๒๕๓๐ พระราชทานเข็มผู้บริจาคโลหิต ณ ศาลาบุหลัน พูลศักดิ์

๓ ตุลาคม ๒๕๓๐ เปิดงานวันพิการ ณ สวนอัมพร ถาวร

๔ ตุลาคม ๒๕๓๐ ทอดพระเนตรศูนย์วิจัยทดลองหญ้าและสัตว์ อ.เมือง 

จ.นราธิวาส

ธงชัย

๔ ตุลาคม ๒๕๓๐ เสด็จฯ วัดพระพุทธ เยี่ยมศิลปาชีพ ธงชัย

๕ ตุลาคม ๒๕๓๐ ทอดพระเนตรศิลปาชีพ ทักษิณราชนิเวศน์ อ้วน

๕ ตุลาคม ๒๕๓๐ พระราชทานรางวัลศิลปาชีพ ณ ศาลาบุหลง พูลศักดิ์

๕ ตุลาคม ๒๕๓๐ เฝ้าฯ, เสด็จฯ ทอดพระเนตรพื้นที่ มะรือโบ อ.ระแงะ 

จ.นราธิวาส

อ้วน
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๕ ตุลาคม ๒๕๓๐ เสด็จฯ มะรือโบ  อ.ระแงะ จ.นราธิวาส อ้วน

๖ ตุลาคม ๒๕๓๐ ทอดพระเนตรฝายปาแตกือแย ต.ปะลุกาสาเมาะ 

อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

อ้วน

๗ ตุลาคม ๒๕๓๐ เสด็จฯ แปรพระราชฐานกลับกรุงเทพ สนามบินบ้านทวน อ้วน

๙ ตุลาคม ๒๕๓๐ ๙๐๕ ประชุม,๙๐๑ เสด็จฯ เปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่ง

ประเทศไทย ถ.รัชดาฯ

ถาวร

๑๐ ตุลาคม ๒๕๓๐ ทูตอียิปต์เฝ้าฯ, ๑๒ ส.ค.๒๕๓๐ พิธีซ้อมใหญ่ขบวน

พยุหยาตราทางชลมารค

อ้วน

๑๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ ถวายผ้าพระกฐิน สถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย 

อ.ด�าเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ธงชัย

๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๐ เปิดประชุมสหภาพรัฐสภานานาชาติ โรงแรมไฮแอท

เซ็นทรัล

ถาวร

๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๐ พิธีซ้อมใหญ่ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค อ้วน,พูลศักดิ์

๑๓ ตุลาคม ๒๕๓๐ ถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจฯ ประสาทพร

๑๓ ตุลาคม ๒๕๓๐ ถวายผ้าพระกฐิน วัดราชบพิตรฯ ถาวร

๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๐ ๙๐๔ พระราชทานรางวัลนักเขียนอาเซียน

๙๐๒, ๙๐๔, ๙๐๕ ถวายผ้าพระกฐิน วัดเทพศิรินทรฯ

ประสาทพร

๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๐ ถวายผ้าพระกฐิน วัดเทพฯ ประสาทพร

๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๐ วัดราชผาติการาม อ้วน

๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๐ ถวายผ้าพระกฐิน วัดโพธิ์ฯ อ้วน

๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๐ ถวายผ้าพระกฐิน วัดบวรฯ ถาวร

๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๐ เปิดนิทรรศการเมืองไทยร้อยปี ณ พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ

ธงชัย

๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๐ พระราชพิธีทางชลมารค ถาวร

๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๐ นิตยสารเยอรมันสัมภาษณ์, ทุกพระองค์ พิธีขบวน

พยุหยาตราทางชลมารค

ธงชัย

๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๐ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ธงชัย

๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๐ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค กรมอู่ทหารเรือ พูลศักดิ์

๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๐ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค วัดอรุณราชวราราม อ้วน,ประสาทพร

๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๐ ทูตญี่ปุ่นเฝ้าฯ ณ พระต�าหนัก พูลศักดิ์

๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๐ พระราชทานปริญญาบัตรสถาบันเทคโนฯ สวนอัมพร อ้วน
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๑๙ ตุลาคม ๒๕๓๐ ดร.เกียร์ เฝ้าฯ ๙๐๖

๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๐  ๙๐๑ พระราชทานปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกัน

อาณาจักร สวนอัมพร

อ้วน

๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๐ ถวายผ้าพระกฐิน วัดนิเวศธรรมประวัติ อ.บางปะอิน 

จ.อยุธยา

พูลศักดิ์

๑๙ ตุลาคม ๒๕๓๐ ๙๐๔ ถวายผ้าพระกฐิน วัดปทุมคงคา, ๙๐๖ สัมมนา

ระดับชาติเรื่องภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธงชัย

๑๙ ตุลาคม ๒๕๓๐ ถวายผ้าพระกฐิน วัดราชาฯ วัดชนะสงคราม ธงชัย

๑๙ ตุลาคม ๒๕๓๐ ถวายผ้าพระกฐิน วัดราชาฯ วัดชนะสงคราม ยกช่อฟ้า ธงชัย

๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ รับประธานาธิบดีปากีสถาน ดอนเมือง, เสด็จฯ เปิด

เรือนไทย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ้วน

๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ ถวายผ้าพระกฐิน วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม ธงชัย

๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ รับประธานาธิบดีปากีสถาน ดอนเมือง อ้วน

๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ ประธานาธิบดีปากีสถานเฝ้าฯ ณ พระต�าหนัก อ้วน

๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ พระราชทานเลี้ยงประธานาธิบดีปากีสถาน ณ พระที่นั่ง

จักรี

อ้วน

๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ พิธีมอบกุญแจเมืองประธานาธิบดีปากีสถาน ผ่านฟ้า ถาวร

๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ พระราชทานเลี้ยงประธานาธิบดีปากีสถาน ณ พระที่นั่ง

จักรี

ถาวร

๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ ประธานาธิบดีปากีสถาน เฝ้าฯ ณ พระต�าหนัก ประสาทพร

๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ พระราชทานเลี้ยงประธานาธิบดีปากีสถาน ณ พระที่นั่ง

จักรี

ประสาทพร

๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๐ ทูตเยอรมันเฝ้าฯ, พลเอกอาทิตย์ ก�าลังเอกและคณะเฝ้าฯ อ้วน

๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๐ ๙๐๖ ถวายผ้าพระกฐิน วัดชิโนรส/

๙๐๗, ๙๐๘ ถวายผ้าพระกฐิน วัดราชประดิษฐ์ฯ

ธงชัย

๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๐ เปิดงานวันมังสวิรัติน้อมเกล้า วัดมังกรกมลวาส (เล่งเน่ยยี่) ธงชัย

๒๓ ตุลาคม ๒๕๓๐ วางพวงมาลา ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า วันปิยะมหาราช ธงชัย

๒๓ ตุลาคม ๒๕๓๐ ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลวันปิยะมหาราช ณ พระที่นั่ง

อมรินทรฯ

ถาวร

๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๐ ประธานาธิบดีปากีสถาน ทูลลา ณ พระต�าหนัก อ้วน

๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๐ ส่งประธานาธิบดีปากีสถาน ดอนเมือง พูลศักดิ์
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๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๐ เปิดงานบาร์ซามหากุศล เซ็นทรัลลาดพร้าว พูลศักดิ์

๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๐ ๙๐๖ ทูตเยอรมันเฝ้าฯ,๙๐๕ เปิดหอประชุม โรงเรียน 

เขมะสิริอนุสรณ์

ธงชัย

๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๐ เปิดหอประชุม โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ ธงชัย

๒๗ ตุลาคม ๒๕๓๐ ถวายผ้าพระกฐิน วัดคันลัด อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

ธงชัย

๒๗ ตุลาคม ๒๕๓๐ ถวายผ้าพระกฐินวัดชูจิตธรรมาราม อ.วังน้อย จ.อยุธยา พูลศักดิ์

๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๐ ถวายผ้าพระกฐิน วัดญาณสังวราราม ชลบุรี อ้วน

๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๐ เฝ้าฯ ๙๐๑ ๑ ราย, ๙๐๕ คณะภริยาทูตเฝ้าถวายเงินจาก

การออกร้านกาชาด ณ ศาลาดุสิดาลัย

ถาวร

๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๐ ถวายผ้าพระกฐิน วัดนิมมานนรดี เขตภาษีเจริญ ธงชัย

๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๐ เฝ้าฯถวายเหรียญทองโดโนแวน ณ พระต�าหนัก ถาวร

๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๐ ประชุมกรรมการหาทุนช่วยเหลือเด็ก, เลขาธิการสมาคม

วิจัยแห่งเยอรมันเฝ้าฯ

ธงชัย

๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๐ งานร่วมใจไลออนส์สตรี โรงแรมไฮแอท เซ็นทรัล ธงชัย

๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๐ เททอง วางศิลาฤกษ์ พระรูปกรมพระก�าแพงเพชรอัคร- 

โยธิน กรมการทหารสื่อสาร

อ้วน

๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ พระราชทานเพลงิศพ นายแพทย์จนิดา สนทิวงศ์* วดัเทพฯ ถาวร

๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ เปิดงานดนตรีไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พูลศักดิ์

๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ เปิดสวนกล้วย ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร พูลศักดิ์

๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ ทูตชิลี, ไอร์แลนด์,โซเวียต ถวายสาส์น และคณะบุคคล

เฝ้าฯ ถวายเงิน

ธงชัย

๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ ราชสกุล ณ อยุธยา เฝ้าฯ ศาลาดุสิดาลัย อ้วน

๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ เสด็จฯ ยกนพดลเศวตฉัตรประดิษฐาน ยอดพระที่นั่ง

ชัยมังคลาภิเษก สนามหลวง

พูลศักดิ์

๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ ถวายผ้าพระกฐิน วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย ธนบุรี ธงชัย

๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ เปิดอาคารศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลกศรีสัชนาลัย 

จ.สุโขทัย

พูลศักดิ์

๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ ทอดพระเนตรอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พูลศักดิ์

๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ ลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ ครั้งที่ ๑๑ จ.สุโขทัย พูลศักดิ์

๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ คณะบุคคลเฝ้าฯ ๔ ราย พระต�าหนักใหม่ อ้วน

* พลโท นายแพทย์หม่อมหลวงจินดา สนิทวงศ์
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๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ เปิดอาคารที่ท�าการฝึกอบรมเด็ก จ.นครราชสีมา ธงชัย

๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ ลอยกระทง ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ธงชัย

๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ แข่งกีฬาสี โรงเรียนราชินี ธงชัย

๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ พระราชทานถ้วยการแข่งเรือยาว บางไทร อยุธยา ธงชัย

๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ เดินเฉลิมพระเกียรติ รอบสวนจิตรฯ ถาวร

๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ ๙๐๖ เฝ้าฯ ๑ ราย

๙๐๕ เดินเฉลิมพระเกียรติรอบสวนจิตรฯ

ถาวร

๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ เดินเฉลิมพระเกียรติรอบสวนจิตรฯ ประสาทพร

๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ เปิดประชุมกุมารแพทย์นานาชาติ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถาวร

๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ ประทานรางวัลวิ่ง ๑๐ กม. ศรีราชาเฉลิมพระเกียรติ 

จ.ชลบุรี

ธงชัย

๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ ๕ พ.ย. ๒๕๓๐ เสด็จฯงานลอยกระทง จังหวัดสุโขทัย

๑๑ พ.ย. ๒๕๓๐ งานรวมใจภักดิ์ วิทยาลัยสวนดุสิต

อ้วน

๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ คณะบุคคลเฝ้าฯ ๒ ราย ถาวร

๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ ถวายผ้าป่า วัดบวรนิเวศวิหาร ธงชัย

๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ เปิดนิทรรศการภาพเขียน มหาวิทยาลัยศิลปากร ธงชัย

๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ คณะบุคคลเฝ้าฯ ๒ ราย ณ พระต�าหนัก ถาวร

๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ ร่วมอภิปรายภาษาไทยกับคนไทย จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

อ้วน

๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ เปิดนิทรรศการภาพและการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

อ้วน

๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ ประดับยศนายพล ณ พระต�าหนักจิตรลดา ถาวร

๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ ทอดพระเนตรบัลเล่ต์ โรงแรมโอเรียลเต็ล ธงชัย

๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสภากาชาดไทย 

เดอะมอลล์

ธงชัย 

๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ ทอดพระเนตรคอนเสิร์ต, ๑๔ พ.ย. ๒๕๓๐ เดินการกุศล ธงชัย

๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ เดินการกุศล โรงเรียนราชินี ธงชัย

๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ ผู้แทนพระองค์ออกรับพุ่มถวาย ประตูเครื่องขาว ถาวร

๐๕ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ ลอยกระทงสุโขทัย, ๑๕ พ.ย. ๒๕๓๐ เปิดวันอนุบาล

เฉลิมพระเกียรติ สนามศุภชลาศัย

พูลศักดิ์

๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ ประกวดรถบุปผาชาติ ถนนสีลม อ้วน
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๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ คณะบุคคลเฝ้าฯ ๒ ราย ถาวร

๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ เจ้าฟ้าหญิงแอนน์เฝ้าฯ ณ พระต�าหนักใหม่ ธงชัย

๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ รับเจ้าหญิงแอนน์ ดอนเมือง อ้วน

๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ น�าเจ้าหญิงแอนน์ทอดพระเนตรศิลปาชีพ สวนจิตรฯ อ้วน

๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ รับกษัตริย์สเปน ดอนเมือง ประสาทพร

๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ รับกษัตริย์สเปน ผ่านฟ้า ถาวร

๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ เปิดงานแสดงสินค้าราคาถูก บริเวณสะพานแขวน 

(พระราม ๙)

ถาวร

๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ เปิดอาคารฮิวเบอร์ตอนุสรณ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ธงชัย

๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ กษัตริย์สเปนเฝ้าฯ ณ พระต�าหนัก ทุกพระองค์ ธงชัย

๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ พระราชทานเลี้ยงกษัตริย์สเปน พระที่นั่งจักรี ถาวร

๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ เปิดประชุมใหญ่สมาชิกไลออนส์ภาคพื้นเอเซียอาคเนย์ 

และตะวันออก สนามกีฬาหัวหมาก

พูลศักดิ์

๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ ๙๐๑ คณะบุคคลเฝ้าฯ ๒ ราย ณ พระต�าหนัก 

๙๐๖ เฝ้าฯ ๑ ราย ต�าหนักใหม่

อ้วน

๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ ประทานรางวัลวินด์เซิร์ฟการกุศล พัทยา ธงชัย

๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ เสด็จฯส่งกษัตริย์สเปน ถาวร

๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ กษัตริย์สเปนทอดพระเนตรโรงช้าง สวนจิตรฯ อ้วน

๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ กษัตริย์สเปนทูลลา ๙๐๑, ๙๐๕ พระราชทานรางวัล

วิ่งมาราธอน สะพานพระราม ๙

อ้วน

๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ สะพานพระราม ๙ อ้วน

๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ ส่งเสด็จฯ สเปน ดอนเมือง ธงชัย

๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ เปิดอนุสาวรีย์ ร.๕, ร.๖ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ้วน

๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ ทอดพระเนตรนิทรรศการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ้วน

๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ แทนพระองค์รับพุ่มถวายลูกเสือชาวบ้าน ประตูเครื่องขาว อ้วน

๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ เยี่ยมลูกเสือชาวบ้าน รอบ ๆ บริเวณสวนจิตรลดา อ้วน

๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ คณะบุคคลเฝ้าฯ ๕ ราย สวนจิตรลดาฯ ถาวร

๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ พระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ 

ณ ศาลาดุสิดาลัย

ถาวร

๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ รับเสด็จฯ พระเจ้าโบดวง แห่งเบลเยียม ดอนเมือง ประสาทพร, อ้วน

๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ พระเจ้าโบดวงเฝ้าฯ ที่สวนจิตรลดา อ้วน
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๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ เสด็จฯน�าพระเจ้าโบดวงทอดพระเนตรโครงการส่วน-

พระองค์ สวนจิตรลดา

ถาวร

๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน การประชุมวิชาการแพทย์ระดับ

ชาติ (ปริ๊นเซส คองเกรส ๑) ณ ศาลาดุสิดาลัย

อ้วน

๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ ส่งเสด็จฯ พระเจ้าโบดวง ดอนเมือง อ้วน

๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ เปิดพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ้วน

๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ งานมหกรรมดุริยางค์สังคีต สนามศุภชลาศัย อ้วน

๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ เปิดนิทรรศการเทคโนโลยีพระนครเหนือ ธงชัย

๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ ทอดพระเนตรนิทรรศการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ธงชัย

๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ ทอดพระเนตรระบ�า ๔ ภาค โรงละครแห่งชาติ ธงชัย

๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ เปิดหอนาฬิกา สวนจตุจักร ธงชัย

๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ เนวินถวายพระพุทธรูปหยก, คณะบุคคลเฝ้าฯ ๓ ราย ถาวร

๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ คณะบุคคลเฝ้าฯ ๑๔ คณะ ณ พระต�าหนัก ถาวร

๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ รับเนวิน ดอนเมือง ธงชัย

๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๓๐ นายจรูญพันธ์ องคมนตรี แทนพระองค์ออกรับพุ่มอธิบดี

ป่าไม้ ประตูเครื่องขาว

ธงชัย

๑ ธันวาคม ๒๕๓๐ เฝ้าฯ ๙๐๖  ๑ราย, ๙๐๑, ๙๐๒, ๙๐๕ เสด็จฯ เปิด

สวนหลวง ร.๙ พระโขนง

อ้วน

๑ ธันวาคม ๒๕๓๐ เสด็จฯ เปิดสวนหลวง ร.๙ แขวงหนองบอน เขตพระโขนง 

กทม.

อ้วน,พูลศักดิ์

๒ ธันวาคม ๒๕๓๐ เปิดนิทรรศการอัครศิลปิน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ 

ไทย

ถาวร

๒ ธันวาคม ๒๕๓๐ ทอดพระเนตร ยิง-ยิง หมีแพนด้า มาบุญครอง ธงชัย

๒ ธันวาคม ๒๕๓๐ ปาฐกถาพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ้วน

๒ ธันวาคม ๒๕๓๐ เปิดไฟวันเฉลิมฯ โรงแรมรีเจนท์ ราชประสงค์ ถาวร

๒ ธันวาคม ๒๕๓๐ เปิดนิทรรศการภาพวาดในหลวงของเรา ธนาคารไทย

พาณิชย์, นิทรรศการ มาบุญครอง

ธงชัย

๒ ธันวาคม ๒๕๓๐ เปิดนิทรรศการป่าไม้ของเรา มหาวิทยาลัยศิลปากร ธงชัย

๓ ธันวาคม ๒๕๓๐ เปิดงานแสดงสินค้านานาชาติ กรมพาณิชย์สัมพันธ์ 

ถ.รัชดา

อ้วน
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๓ ธันวาคม ๒๕๓๐ ทุกพระองค์เสด็จฯ พิธีสวนสนามทหารมหาดเล็กรักษา

พระองค์ ลานพระรูป

อ้วน

๓ ธันวาคม ๒๕๓๐ ถ่ายพลุเฉลิมพระเกียรติ สนามม้านางเลิ้ง อ้วน

๓ ธันวาคม ๒๕๓๐ ทุกพระองค์เสด็จฯพิธีตรวจพลสวนสนาม ทหารมหาดเล็ก

รักษาพระองค์ ลานพระรูปฯ

พูลศักดิ์

๓ ธันวาคม ๒๕๓๐ ถ่ายพลุเฉลิมพระเกียรติ พูลศักดิ์,

ประสาทพร

๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๐ พระราชกิจรวม (ตกค้าง)

๑๙ เม.ย. ๒๕๓๐ ๙๐๑ โรงพยาบาลสมเด็จ

๙๐๕ วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๓๐, ๑๖ ธ.ค. ๒๕๓๐,

๑๙ พ.ย. ๒๕๓๐, ๔ ต.ค. ๒๕๓๐,

๔ ส.ค. ๒๕๓๐, ๔ ก.ย. ๒๕๓๐

    -

๓ ธันวาคม ๒๕๓๐ ทุกพระองค์เสด็จฯพิธีตรวจพลสวนสนาม ทหารมหาดเล็ก

รักษาพระองค์ ลานพระรูปฯ

ธงชัย

๓ ธันวาคม ๒๕๓๐ ถ่ายพลุเฉลิมพระเกียรติ ธงชัย

๓ ธันวาคม ๒๕๓๐ สมโภชน์พระพุทธรูปประจ�าพระชนมวาร 

และพระไตรปิฎก วัดพระแก้ว

อ้วน,ถาวร

๔ ธันวาคม ๒๕๓๐ คณะบุคคลเฝ้า ๒ ราย ถาวร

๔ ธันวาคม ๒๕๓๐ อุปสมบทพระภิกษุเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช 

วัดเบญจมบพิตร

ธงชัย

๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ คณะบุคคลถวายพุ่มดอกไม้ ประตูเครื่องขาว ธงชัย

๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ พระราชพิธีเฉลิมฯ วัดพระแก้ว, บรรพชิต วัดญวณ เฝ้าฯ อ้วน

๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ ทุกพระองค์เสด็จฯออกมหาสมาคม 

ณ พระที่นั่งชัยมังคลาภิเษก สนามหลวง

อ้วน, ธงชัย, 

ศิรพรรณ

๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ ทุกพระองค์เสด็จฯ ออกมหาสมาคม 

ณ พระที่นั่งชัยมังคลาภิเษก สนามหลวง

พูลศักดิ์,วินิจ

๖ ธันวาคม ๒๕๓๐ ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลเลี้ยงพระ ณ พระที่นั่งอมรินทรฯ ศิรพรรณ

๖ ธันวาคม ๒๕๓๐ คณะทูตเฝ้าฯ ถวายพระพร ณ พระที่นั่งจักรี ศิรพรรณ

๖ ธันวาคม ๒๕๓๐ ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลเลี้ยงพระ ณ พระที่นั่งอมรินทรฯ ถาวร

๗ ธันวาคม ๒๕๓๐ เปิดประชุมวิชาการ โรงแรมอิมพีเรียล ถ.วิทยุ อ้วน
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๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ ๕ ธ.ค. ๒๕๓๐ ทุกพระองค์เสด็จฯ ออกมหาสมาคม 

ณ พระที่นั่งชัยมังคลาถิเษก สนามหลวง

๖ ธ.ค. ๒๕๓๐ คณะทูตเฝ้าฯ ถวายพระพร ณ พระที่นั่ง

จักรี

๑๔ ธ.ค. ๒๕๓๐ ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองโอลิมปิก 

ศาลาดุสิดาลัย

   -

๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ท้องสนามหลวง ประสาทพร

๗ ธันวาคม ๒๕๓๐ พลุ ประสาทพร

๑๘ มกราคม ๒๕๓๑ คณะบุคคลเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย ประสาทพร

๑๘ มกราคม ๒๕๓๑ เปิดการประชุมการอนุรักษ์ดินระหว่างประเทศ, 

เปิดการใช้เครื่องแยกพลาสม่า สภากาชาด

ประสาทพร

๓๐ มกราคม ๒๕๓๑ พระราชพิธีเพลิงศพ พระสุพรหมยานเถระ 

วัดพระพุทธบาทตากผ้า จ.ล�าพูน

ประสาทพร

๗ ธันวาคม ๒๕๓๐ เสด็จฯ งานสโมสรสันนิบาต ท�าเนียบรัฐบาล อ้วน

๗ ธันวาคม ๒๕๓๐ คณะบุคคลเฝ้าฯ ถวายพระพร วันประสูติ ณ พระที่นั่ง

อัมพร

ธงชัย

๗ ธันวาคม ๒๕๓๐ บ�าเพ็ญพระราชกุศล วันประสูติ ธงชัย

๗ ธันวาคม ๒๕๓๐ พลุเฉลิมพระเกียรติ อ้วน

๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๐ คณะบุคคลเฝ้าถวายพระพร ธงชัย

๙ ธันวาคม ๒๕๓๐ เปิดนิทรรศการพระบรมราชาภิเษก พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ

อ้วน

๙ ธันวาคม ๒๕๓๐ คณะบุคคลเฝ้าถวายพระพร ธงชัย

๙ ธันวาคม ๒๕๓๐ เสด็จฯ สวนหรรษา โรงพยาบาล จุฬาฯ ธงชัย

๑๐ ธันวาคม ๒๕๓๐ วันรัฐธรรมนูญ พระที่นั่งอนันตสมาคม ถาวร, ศิรพรรณ

๑๐ ธันวาคม ๒๕๓๐ เสด็จฯ งานดนตรีไทย ณ โรงละครแห่งชาติ ถาวร

๑๐ ธันวาคม ๒๕๓๐ ๙๐๑ ทูตฝรั่งเศสเฝ้าฯ 

๙๐๕ งานเลี้ยงรับรอง โรงแรมแชงกรีล่า

ธงชัย

๑๐ ธันวาคม ๒๕๓๐ เปิดประชุมวิชาการนานาชาติ ธงชัย

๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๐ ๙๐๑ คณะบุคคลเฝ้าฯ 

๙๐๕ ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ สนามศุภชลาศัย

อ้วน

๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๐ ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ สนามศุภชลาศัย อ้วน

๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๐ กีฬา สนามกองทัพบก ธงชัย
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๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๐ พระราชทานไฟพระฤกษ์กีฬาเขต ลพบุรี ถาวร, อ้วน

๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๐ คณะกรรมการโอลิมปิกไทย ถวายเหรียญทองโอลิมปิก 

ณ ศาลาดุสิดาลัย

ถาวร

๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๐ ๙๐๖ โรงแรมแชงกรีล่า

๙๐๕ ประกอบพิธีมหากุศล วัดสีกัน บางเขน

ธงชัย

๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๐ ประกอบพิธีมหากุศล วัดสีกัน บางเขน ธงชัย

๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ คณะบุคคลเฝ้าฯ ธงชัย

๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๐ มกุฎราชกุมารเนเธอร์แลนด์ เฝ้าฯ อ้วน, ถาวร

๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๐ สมโภชน์พระประธานวัดมหาธาตุ ประชุมโรงเรียน

พระต�าหนักสวนกุหลาบ

ธงชัย

๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๐ เปิดนิทรรศการศิลปะนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ โรงแรม

เซ็นทรัล

ธงชัย

๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๐ มกุฎราชกุมารสเปน เฝ้าฯ อ้วน

๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๐ ๙๐๗ เปิดนิทรรศการภาพเขียนพู่กันจีน โรงแรม

แชงกรีลา

๙๐๔ มกุฎราชกุมารเนเธอร์แลนด์ เฝ้า

ธงชัย

๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๐ เสด็จฯ งาน ๘๐ปี โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ อ้วน

๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๐ มกุฎราชกุมารสเปน ทอดพระเนตรโรงช้าง พูลศักดิ์

๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๐ ๙๐๗ งานสัปดาห์นิยมไทย

รองนายกรัฐมนตรีจีนเฝ้าฯ ๙๐๑

ธงชัย

๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๐ คณะบุคคลเฝ้าฯ ๒ ราย ธงชัย

๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๐ เปิดประชุมวิชาการ ห้องสมุด โรงแรมบางกอกพาเลซ อ้วน

๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๐ เปิดตึกวชิรญาณ โรงพยาบาลจุฬาฯ ถาวร

๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๐ คณะบุคคลเฝ้าฯ ธงชัย

๒๓ ธันวาคม ๒๕๓๐ พระราชทานรางวัลวรรณกรรมบัวหลวง ธนาคารกรุงเทพ 

สีลม

อ้วน

๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๐ เฝ้าฯ ๑ ราย คณะศาสนิกชนชาวคริสตจักร ตั้งต้น

คริสต์มาส ถวายพระพร ประตูเครื่องขาว

ถาวร

๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๐ วางศิลาฤกษ์ อาคารทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ธงชัย

๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๐ พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ธงชัย

๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ เข้าค่ายโรงเรียนราชินี ธงชัย
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๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ พระราชทานรางวัลประกวดร้อยแก้ว หอมหาวชิราวุธ พูลศักดิ์

๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๐ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร

ถาวร

๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๐ ๙๐๑ วางดอกไม้ พระเจ้าตากสินมหาราช

๙๐๖ คณะบุคคลเฝ้าฯ

ธงชัย

๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๐ ๙๐๖ เฝ้า ๑ราย/

๙๐๕ พระราชทานรางวัลคนไทยตัวอย่าง ศาลาดุสิดาลัย

ธงชัย



บญัชฟิีล์มภาพยนตร์ส่วนพระองค์ 
มกราคม ๒๕๓๗ - มกราคม ๒๕๓๙
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๑ มกราคม ๒๕๓๗ วัดบวรฯ, พระราชทานถุงของขวัญทหารที่บาดเจ็บ 

โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ

ถาวร

๓ มกราคม ๒๕๓๗ พระราชทานประกาศนียบัตรพยาบาล โรงพยาบาล

ชลประทาน สามเสน

ถาวร

๘ มกราคม ๒๕๓๗ ๙๐๑ ประธานสภาผู้แทนราษฎรโรมาเนียเฝ้าฯ,

๙๐๒ คณะบุคคลเฝ้าฯ ศาลาดุสิดาลัย

อ้วน

๙ มกราคม ๒๕๓๗ พระราชทานเลี้ยงผู้ถวายเงินสร้างตึก สก.

โรงพยาบาลจุฬาฯ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

ถาวร

๑๑ มกราคม ๒๕๓๗ พระราชทานเลี้ยงวุฒิสมาชิกอเมริกา ณ พระต�าหนัก

สิริยาลัย จ.อยุธยา

ถาวร, ธงชัย

๑๖ มกราคม ๒๕๓๗ เสด็จฯ แปรพระราชฐาน จ.เชียงใหม่ ธงชัย

๑๗ มกราคม ๒๕๓๗ พระราชทานถุงของขวัญแด่ต�ารวจ ทหาร พลเรือน 

ที่ปฏิบัติหน้าที่ ภูพิงคราชนิเวศน์

ทอดพระเนตรต้นพญาเสือโคร่ง บนพระต�าหนักยูคาลิป

ธงชัย

๑๘ มกราคม ๒๕๓๗ ๑๘ ม.ค.๒๕๓๗ ๙๐๑ รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน เฝ้าฯ

ถวายสัตย์

๑๙ ม.ค. ๒๕๓๗ ๙๐๕ เปิดงานวันโคนม อ.มวกเหล็ก 

จ.สระบุรี

ถาวร

๑๙ มกราคม ๒๕๓๗ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเฝ้าฯ ศิรพรรณ

๒๑ มกราคม ๒๕๓๗ พระราชทานรางวัลมหิดล และพระราชทานเลี้ยง 

ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

ถาวร

๒๒ มกราคม ๒๕๓๗ ดนตรีไทยอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถาวร

๒๓ มกราคม ๒๕๓๗ เปิดสถานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า บ้านเล็กในป่าใหญ่ 

บ.ห้วยปูลิง ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ธงชัย

๒๔ มกราคม ๒๕๓๗ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ้วน

๒๕ มกราคม ๒๕๓๗ บ�าเพ็ญพระราชกุศลบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

พระต�าหนักภูพิงค์ฯ

อ้วน

๒๖ มกราคม ๒๕๓๗ เปิดศูนย์ไทยคม จ.นนทบุรี ถาวร

๒๗ มกราคม ๒๕๓๗ เยี่ยมราษฎร บ.โม่งหลวง ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ อ้วน

๒๗ มกราคม ๒๕๓๗ ทอดพระเนตรศูนย์ไทยคม นนทบุรี ถาวร

๓๑ มกราคม ๒๕๓๗ เปิดโรงเรียนและอาคารเรียน โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 

นครปฐม

ถาวร



วันที่ถ่าย ชื่อ  ผู้ถ่าย

381

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ เยี่ยมศูนย์ศึกษาสงเคราะห์คนชราและโรงเรียนศึกษา- 

สงเคราะห์ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ถาวร

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ เยี่ยมโรงเรียนโสตศึกษา, โรงเรียนสอนคนตาบอด, 

บ้านกิ่งแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เยี่ยมศึกษาสงเคราะห์  

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ถาวร

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ เยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน, โรงเรียนเขาน้อย 

อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ถาวร

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ เปิดนิทรรศการและประชุมวิชาการ วิทยาลัยเกษตรกรรม

ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

ถาวร

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ เปิดสถานีอนามัย ต.บางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม, 

ถวายพุ่ม ร.๒ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ถาวร

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ เยี่ยมราษฎร แบลีซอ ต.หนองบัว กิ่งอ.ไชยปราการ 

จ.เชียงใหม่

ธงชัย

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ เยี่ยมบ้านพักผู้พิการ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ถาวร

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ น�าภริยาประธานาธิบดีเช็กชมศิลปาชีพ สวนจิตรลดา ถาวร

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ ประธานาธิบดีเช็กทูลลา อ้วน, ถาวร

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ ส่งประธานาธิบดีเช็กดอนเมือง ประสาทพร

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ รัฐมนตรีมหาดไทย(ชวลิต ยงใจยุทธ) และคณะเฝ้าฯ 

ภูพิงคราชนิเวศน์

อ้วน

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ เปิดอนุสาวรีย์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต 

ค่ายวิภาวดี สุราษฎร์ธานี

ถาวร

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ พระราชทานปริญญาบัตรและเปิดนิทรรศการ ๖๐ ปีแม่โจ้ 

จ.เชียงใหม่

ถาวร

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ เยีย่มราษฎร บ้านร่มฟ้าทอง ต.ปอ อ.เวยีงแก่น จ.เชยีงราย ธงชัย

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ เปิดสัมนาเรื่องถั่วเหลือง โรงแรมกาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ ถาวร

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ ทอดพระเนตรโครงการห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด 

จ.เชียงใหม่

ถาวร

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ ทอดพระเนตรพื้นที่ จ.นครนายก พูนศักดิ์

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ เสด็จฯ ปางตอง จ.แม่ฮ่องสอน ธงชัย

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ ศิลปินแห่งชาติรับพระราชทานโล่ ถาวร

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ บ�าเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา วัดพระแก้ว พูนศักดิ์

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ เยี่ยมราษฎรบ้านรวมไทย อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ธงชัย
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๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ เวียนเทียนมาฆบูชา พุทธมณฑล ถาวร

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ ประธานาธิบดีมองโกเลีย เฝ้าฯ ประสาทพร

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ เยี่ยมศูนย์ศิลปาชีพแม่ฮ่องสอน ธงชัย

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ พระราชทานเลี้ยงประธานาธิบดีมองโกเลีย พระที่นั่ง

บรมพิมาน

ถาวร

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ วางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์ปลาในวรรณคดี อ.เมืองสุโขทัย, 

เปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อ.สวรรคโลก, 

ทอดพระเนตรโบราณสถานศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย 

จ.สุโขทัย

ถาวร

๑ มีนาคม ๒๕๓๗ ทอดพระเนตรพื้นที่ที่ทรงซื้อบ้านเมืองงาย อ.เชียงดาว 

จ.เชียงใหม่

ธงชัย

๒ มีนาคม ๒๕๓๗ คณะภริยาทูตถวายเงิน ณ พระต�าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ อ้วน

๒ มีนาคม ๒๕๓๗ เยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน เจ้าพ่ออุปถัมภ์ ๓ 

กิ่งอ.แม่ฟ้าหลวง, โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

บริษัทค้าวัสดุก่อสร้าง บ้านก้อแสนใจ จ.เชียงใหม่

ถาวร

๓ มีนาคม ๒๕๓๗ เยี่ยมศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต�๋า อ.เสริมงาม จ.ล�าปาง อ้วน

๓ มีนาคม ๒๕๓๗ ทอดพระเนตรวัดล้านตอง บ้านสบตาแจ่ว บ่อน�้าพุร้อน 

ภัตตาคาร แกสท์เฮาส์กลางน�้า หนองตุง เชียงตุง ประเทศ

พม่า

ถาวร

๔ มีนาคม ๒๕๓๗ ทอดพระเนตรตลาดเช้าเชียงตุง ดอกเหมย กุหลาบพันปี 

วัดพระธาตุดอกเหมยต้นยางอายุ ๒๔๒ ปี, ก�าแพงเมือง

โบราณ สถานสงเคราะห์เด็กก�าพร้า ศูนย์ฝึกอาชีพ

สถานสงเคราะห์หญิง เชียงตุง ประเทศพม่า

ถาวร

๕ มีนาคม ๒๕๓๗ ภูเรือ จ.เลย ธงชัย

๕ มีนาคม ๒๕๓๗ คอนเสิร์ตสายใจไทย โรงแรมกาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ ถาวร

๖ มีนาคม ๒๕๓๗ ทอดพระเนตรโครงการเฉลิมพระเกียรติชายแดนไทย-ลาว 

ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย

ธงชัย

๖ มีนาคม ๒๕๓๗ ทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย 

จปร. ค่ายธนะรัชต์ ประจวบคีรีขันธ์ ทอดพระเนตรบริเวณ

เลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย

ถาวร

๗ มีนาคม ๒๕๓๗ เยี่ยมราษฎรผาบ่าว-ผาสาว บ.นาซ�าแซง ต.เขาหลวง 

อ.วังสะพุง จ.เลย

ธงชัย
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๗ มีนาคม ๒๕๓๗ พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

สวนอัมพร

ถาวร

๑๐ มีนาคม ๒๕๓๗ ทูตคูเวต ทูตคิวบาถวายสาส์น ถาวร

๑๑ มีนาคม ๒๕๓๗ เปิดโรงงานแยกเส้นลินิน ต.แม่เหียะ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อ้วน

๑๓ มีนาคม ๒๕๓๗ งานปิดภาคเรียนโรงเรียนจิตรลดา ถาวร

๑๔ มีนาคม ๒๕๓๗ เยี่ยมราษฎรบ้านตีนตก ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ อ้วน

๑๕ มีนาคม ๒๕๓๗ ทอดพระเนตร สักการะพระมหาเจดีย์นภเมทนีดล และ

พระธาตุนภพลภูมิสิริ ณ ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

ธงชัย

๑๗ มีนาคม ๒๕๓๗ พระราชทานกระบี่นายร้อยต�ารวจ สวนอัมพร ถาวร

๒๒ มีนาคม ๒๕๓๗ เป็นประธานชุมนุมลูกเสือชาวบ้านค่ายกาวิละ เชียงใหม่ อ้วน

๒๓ มีนาคม ๒๕๓๗ เยี่ยมราษฎร ต.โป่งทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ธงชัย

๒๔ มีนาคม ๒๕๓๗ เสด็จฯ เปิดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ถนน

บางนา-ตราด

ถาวร

๒๕ มีนาคม ๒๕๓๗ เยี่ยมราษฎร บ.ห้วยสะแพท ต.แม่สอย อ.จอมทอง 

จ.เชียงใหม่

ธงชัย

๒๗ มีนาคม ๒๕๓๗ เปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต วัดพระแก้ว ถาวร

๒๘ มีนาคม ๒๕๓๗ เปิดค่ายอาภากรเกียรติวงศ์, เปิดศาลกรมหลวงชุมพร, 

ยกช่อฟ้าพระอุโบสถ วัดเขาเงิน, เปิดสวนสาธารณะ 

เทิดพระเกียรติ อ.หลังสวน จ.ชุมพร

ถาวร

๓๐ มีนาคม ๒๕๓๗ เยี่ยมงานกาชาด สวนอัมพร ถาวร

๑ เมษายน ๒๕๓๗ พระราชทานปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร- 

ศาสตร์ (นิด้า), คณะบุคคลเฝ้าฯ ถวายพระพรวันคล้าย

วันพระราชสมภพ ณ ศาลาดุสิดาลัย

ถาวร

๒ เมษายน ๒๕๓๗ บ�าเพ็ญพระราชกุศลวันพระราชสมภพ ๙๐๕ พระที่นั่ง

ไพศาลทักษิณ

อ้วน

๔ เมษายน ๒๕๓๗ พระราชทานรางวัลการอ่านท�านองเสนาะโรงละครแห่ง

ชาติ, เปิดนิทรรศการการภาษาและวรรณกรรม เนื่องใน

วันอนุรักษ์มรดกไทย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

อ้วน

๔ เมษายน ๒๕๓๗ เจ้าชายเดวิตทูตสวาซิแลนด์ ถวายสาส์น จากพระราชา- 

ธิบดีแห่งสวาซิแลนด์

อ้วน

๕ เมษายน ๒๕๓๗ งานปิดภาคเรียนโรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ อ้วน

๕ เมษายน ๒๕๓๗ งานปิดภาคเรียนโรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ ถาวร
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๖ เมษายน ๒๕๓๗ วางพานพุ่ม ร.๑ สะพานพุทธ,วัดพระแก้ว วันจักรี ธงชัย

๗ เมษายน ๒๕๓๗ ภริยานายกรัฐมนตรีออสเตรเลียชมศิลปาชีพ สวนจิตรลดา ถาวร

๗ เมษายน ๒๕๓๗ นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย และภริยาเฝ้าฯ ธงชัย

๗ เมษายน ๒๕๓๗ ถ่ายสถานที่ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ข้ามแม่น�้าโขง ประสาทพร

๘ เมษายน ๒๕๓๗ เสด็จฯโครงการพัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วย

ซอน-ห้วยซั้ว หลัก๒๒ แขวงเวียงจันทร์ เปิดป้ายอาคาร 

ทอดพระเนตรภายในอาคาร ปลูกต้นไม้

อ้วน, ประสาทพร

๔ สิงหาคม ๒๕๓๗ ทอดพระเนตรบริเวณที่จะสร้างอ่างเก็บน�้าห้วยซอน อ้วน

๔ สิงหาคม ๒๕๓๗ ทอดพระเนตรศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในอาคารสโมสร ประสาทพร

๔ สิงหาคม ๒๕๓๗ ประธานประเทศถวายเลี้ยงพระกระยาหารค�่า 

ณ หอสภาแห่งชาติ พิธีแลกเปลี่ยนของขวัญ ห้องจัดเลี้ยง 

ทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรม

อ้วน

๗ เมษายน ๒๕๓๗ ถ่ายสถานที่พระธาตุหลวง, หอค�า, โครงการหลัก ๒๒ 

ประเทศลาว

ประสาทพร

๘ เมษายน ๒๕๓๗ เสด็จฯ เปิดสะพานกองบัญชาการ กองทัพอากาศ ธงชัย

๗ เมษายน ๒๕๓๗ พิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ประสาทพร,อ้วน

๘ เมษายน ๒๕๓๗ พิธีต้อนรับหน้าหอสภาแห่งชาติ พูลศักดิ์, อ้วน, 

ประสาทพร

๘ เมษายน ๒๕๓๗ เสด็จฯเยือนประเทศลาววันที่ ๘ - ๙ เมษายน ๒๕๓๗

ถวายเลี้ยงพระกระยาหารค�่า ณ หอสภาแห่งชาติ, 

พิธีแลกของขวัญ, เลี้ยง, การแสดงทางวัฒนธรรม

ประสาทพร

๘ เมษายน ๒๕๓๗ เสด็จฯ เยือนประเทศลาววันที่ ๘ - ๙ เมษายน ๒๕๓๗

นายกรัฐมนตรีลาว เฝ้าฯ ณ หอค�า

อ้วน

๘ เมษายน ๒๕๓๗ เสด็จฯ เยือนประเทศลาววันที่ ๘ - ๙ เมษายน ๒๕๓๗

เสด็จนมัสการพระธาตุหลวง

ประสาทพร, 

พูลศักดิ์

๘ เมษายน ๒๕๓๗ เสด็จฯ เยือนประเทศลาววันที่ ๘ - ๙ เมษายน ๒๕๓๗

เสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการส่งเสริมกิจกรรมของ

โรงเรียนเลี้ยงเด็กก�าพร้า แขวงเวียงจันทร์ หลัก ๖๗

อ้วน

๙ เมษายน ๒๕๓๗ เสด็จฯ เยือนประเทศลาววันที่ ๘ - ๙ เมษายน ๒๕๓๗

ทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณคลองส่งน�้าเข้าโครงการ 

หลัก ๖๗

อ้วน



วันที่ถ่าย ชื่อ  ผู้ถ่าย

385

๙ เมษายน ๒๕๓๗ เสด็จฯ เยือนประเทศลาววันที่ ๘ - ๙ เมษายน ๒๕๓๗

คนไทยในลาวเฝ้าฯ ที่โรงแรมล้านช้าง

ประสาทพร,อ้วน

๙ เมษายน ๒๕๓๗ เสด็จฯ เยือนประเทศลาววันที่ ๘ - ๙ เมษายน ๒๕๓๗

พิธีบายศรีทูลพระขวัญ ณ ที่ประทับแรม หอค�า

ประสาทพร,อ้วน

๙ เมษายน ๒๕๓๗ เสด็จฯ เยือนประเทศลาววันที่ ๘ - ๙ เมษายน ๒๕๓๗

ประธานประเทศเฝ้าฯ ทูลลา หอค�า

ประสาทพร,อ้วน

๙ เมษายน ๒๕๓๗ เสด็จฯ เยือนประเทศลาววันที่ ๘ - ๙ เมษายน ๒๕๓๗

เสด็จฯ กลับ กทม. ที่สนามบินเวียงจันทร์

ประสาทพร,อ้วน

๑๑ เมษายน ๒๕๓๗ เปิดอาคารกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บางเขน

ธงชัย

๑๓ เมษายน ๒๕๓๗ ฟังบรรยายสรุป,คณะทหารเรือสรงน�้าสงกรานต์ 

ฐานทัพเรือสัตหีบ ชลบุรี

ธงชัย

๑๔ เมษายน ๒๕๓๗ เยี่ยมโครงการทับทิมสยาม อ.เขาสมิง จ.ตราด ธงชัย

๑๕ เมษายน ๒๕๓๗ พระราชพิธีสงกรานต์ อมรินทรฯ ถาวร

๑๕ เมษายน ๒๕๓๗ เปิดอาคารโรงพยาบาลอรัญประเทศ จ.สระแก้ว ธงชัย

๑๖ เมษายน ๒๕๓๗ โครงการทับทิมสยาม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ธงชัย

๑๗ เมษายน ๒๕๓๗ โครงการทับทิมสยาม อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ธงชัย

๑๘ เมษายน ๒๕๓๗ ราชสกุล ณ อยุธยา เฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย ประสาทพร

๑๙ เมษายน ๒๕๓๗ โครงการทับทิมสยาม ๐๔  อ.สังขะ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ธงชัย

๒๐ เมษายน ๒๕๓๗ เยี่ยมโครงการทับทิมสยาม ๐๖ อ.ขุนหาร จ.ศรีสะเกษ ธงชัย

๒๑ เมษายน ๒๕๓๗ พระราชทานปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

สวนอัมพร

ถาวร

๒๒ เมษายน ๒๕๓๗ เปิดโครงการหลวง เซ็นทรัลลาดพร้าว อ้วน

๒๔ เมษายน ๒๕๓๗ วางศิลาฤกษ์ อาคารสมเด็จพระญาณสังวร โรงพยาบาล

พหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี

พูลศักดิ์

๒๔ เมษายน ๒๕๓๗ ฟังบรรยายสรุป ณ หอประชุมธูปเตมีย์ กองบิน 

สุราษฎร์ธานี

ธงชัย

๒๕ เมษายน ๒๕๓๗ เปิดโรงพยาบาลแก่งหางแมว กิ่งอ�าเภอแก่งหางแมว,

เปิดอาคารเทพรัตน์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า

เปิดนิทรรศการนาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลป อ.เมือง 

จ.จันทบุรี

ถาวร
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๒๕ เมษายน ๒๕๓๗ ทอดพระเนตรโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา อ.ทุ่งใหญ่ 

จ.นครศรีธรรมราช

ธงชัย

๒๖ เมษายน ๒๕๓๗ ทูตอินเดีย อาร์เจนตินา เกาหลี อาฟริกาใต้ ถวายสาส์น อ้วน

๒๖ เมษายน ๒๕๓๗ เยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ อ.เมือง 

จ.จันทบุรี, เททองหล่อพระรูป ร.๕ ศาลากลาง จ.จันทบุรี

ถาวร

๒๖ เมษายน ๒๕๓๗ เยี่ยมหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ อ.พิปู จ.นครศรีธรรมราช ธงชัย

๒๘ เมษายน ๒๕๓๗ พระราชทานเลี้ยง วันคล้ายวันอภิเษกสมรส 

ศาลาดุสิดาลัย

อ้วน

๒๘ เมษายน ๒๕๓๗ วางศิลาฤกษ์อาคารวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

พูลศักดิ์

๒๙ เมษายน ๒๕๓๗ เปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อ.แสวงหา, 

วางศิลาฤกษ์สะพานอ่างทอง, ยกฉัตรพระประธานวัดไชโย 

อ.ไชโย จ.อ่างทอง

ถาวร

๒๙ เมษายน ๒๕๓๗ อบรมผู้น�าสัมพันธ์เพื่อความมั่นคง ณ ศูนย์ศึกษาพิกุลทอง 

อ.เมือง จ.นราธิวาส

ธงชัย

๓๐ เมษายน ๒๕๓๗ เยี่ยมหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๙ อ.เบตง จ.ยะลา ธงชัย

๑ พฤษภาคม ๒๕๓๗ เยี่ยมหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๒ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ธงชัย

๒ พฤษภาคม ๒๕๓๗ เยี่ยมหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๕ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ธงชัย

๓ พฤษภาคม ๒๕๓๗ บ�าเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปาทาน เนื่องในวันพระราช

พิธีฉัตรมงคล ณ พระที่นั่งอมรินทรฯ

ถาวร,อ้วน

๔ พฤษภาคม ๒๕๓๗ พระราชพิธีฉัตรมงคล ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท อ้วน

๕ พฤษภาคม ๒๕๓๗ พระราชพิธีฉัตรมงคล พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ถาวร

๕ พฤษภาคม ๒๕๓๗ รองณรงค์ฤทธิ์ รับพุ่มถวายของสโมสรไลออนส์สากล 

ประตูเครื่องขาว

พูลศักดิ์

๙ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การประชุมสิริกิติ์ กทม. ธงชัย

๙ พฤษภาคม ๒๕๓๗ เปิดนิทรรศการหนังสือจีน ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ถาวร

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๗ พระราชพิธีพืชมงคล วัดพระแก้ว, มาเลย์เฝ้าฯ 

ณ พระต�าหนักฯ

ประสาทพร

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๓๗ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ สนามหลวง ถาวร

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๓๗ เททองหล่อพระรูปสมเด็จฯพระศรีสุริโยทัย 

ทุ่งมะขามหย่อง จ.อยุธยา

ธงชัย
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๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๗ วางศิลาฤกษ์วิหารราม วัดวิษณุ ของสมาคมฮินดูธรรมสภา 

กทม., ๖๐ ปี สมาคมสตรีไทย

ถาวร

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ทอดพระเนตรตุ๊กตาแต่งตัวชุดนานาชาติด้วยผ้าไหมมัดหมี่ 

สถานทูตโปรตุเกส

อ้วน

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗ เปิดอาคารสงฆ์อาพาธอนุสรณ์พระอาจารย์มั่น 

ภูริทัตโต อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

พูลศักดิ์

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๗ เปิดอาคารสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลพานทอง อ.พานทอง 

จ.ชลบุรี

ธงชัย

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๓๗ เปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วิสาขบูชา 

สนามหลวง

อ้วน

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๗ เปิดอาคารอภัณตรีปชา โรงพยาบาลจุฬาฯ ถาวร

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๗ วางศิลาฤกษ์ศาลาเรือสุพรรณกัมมัฏฐาน วัดทุ่ง

สามัคคีธรรม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี, ทอดพระเนตร

โรงเรียนกีฬา, พระราชทานเข็มกาชาด โรงแรมคุ้มสุพรรณ 

จ.สุพรรณบุรี

อ้วน

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๓๗ พระราชทานพระเกี้ยวทองค�า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถาวร

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๓๗ เวียนเทียนวันวิสาขบูชา วัดพระแก้ว อ้วน

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗ เปิดศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ

องค์สภานายิกาสภากาชาดไทยศูนย์เขาล้าน จ.ตราด

อ้วน

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๗ เปิดศูนย์วัฒนธรรม จ.ปราจีนบุรี ถาวร

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๗ เปิดส�านักงานเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี, เปิดสถานีอนามัย

บ้านหนองปลิว ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

พูลศักดิ์

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๗ เยี่ยมหลวงปู่เทสก์ วัดถ�้าขาม อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร ธงชัย

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๓๗ เยี่ยมอาจารย์แบน วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ 

จ.สกลนคร

ธงชัย

๑ มิถุนายน ๒๕๓๗ กรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เฝ้าฯ ประสาทพร

๑ มิถุนายน ๒๕๓๗ เยี่ยมราษฎรโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้ พื้นที่

รอยต่อ ๕ จังหวัดภาคตะวันออก กิ่งอ.ท่าตะเกียบ 

จ.ฉะเชิงเทรา

อ้วน

๒ มิถุนายน ๒๕๓๗ เปิดตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลบางปะกง, เยี่ยมโรงเรียน

ต�ารวจตะเวนชายแดน บ้านนายาว อ.สนามชัยเขต 

จ.ฉะเชิงเทรา

ถาวร
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๓ มิถุนายน ๒๕๓๗ เททองหล่อพระรูป ร.๗ วังสุโขทัย, เปิดอาคารห้องสมุด

ดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี

อ้วน

๖ มิถุนายน ๒๕๓๗ คณะท�างานที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเฝ้าฯ ถาวร

๙ มิถุนายน ๒๕๓๗ ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระราชบิดา, 

ร.๘ ไพศาลทักษิณ

อ้วน

๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๗ เปิดหอดนตรีพื้นบ้านล้านนา วิทยาลัยครูเชียงใหม่ ถาวร

๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๗ รัฐมนตรีต่างประเทศบรูไน เฝ้าฯ ธงชัย

๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๗ เยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนปางมะผ้า 

กิ่งอ�าเภอปางมะผ้า โรงพยาบาลปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

ถาวร

๑๖ มิถุนายน ๒๕๓๗ ทูตเคนย่า เวเนซุเอลา ถวายสาส์น, ทูตเดนมาร์กทูลลา ธงชัย

๑๗ มิถุนายน ๒๕๓๗ ตัดลูกนิมิต วัดชัยพฤกษมาลา เขตตลิ่งชัน กทม. อ้วน

๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๗ ประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งฟิลิปปินส์เฝ้าฯ อ้วน

๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๗ พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธบาทจ�าลอง วัดพระแก้ว ธงชัย

๒๓ มิถุนายน ๒๕๓๗ เสด็จฯ วัดท่าหลวง จ.พิจิตร, สถาบันประมงน�้าจืด 

วัดโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

ถาวร

๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๗ วัดพระศรีมหาธาตุ, หน้าวัดทอดพระเนตรแม่น�้าน่าน, 

สหกรณ์วัดจันทร์, พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จ่าทวี อ.เมือง 

จ.พิษณุโลก

ถาวร

๒๕ มิถุนายน ๒๕๓๗ ไร่บี.เอ็ม., ภูหินล่องกล้า จ.เพชรบูรณ์ ถาวร

๒๕ มิถุนายน ๒๕๓๗ ประทานประกาศนียบัตร โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ธงชัย

๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๗ อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง,โรงเรียนนายร้อยบ้านป่าแดง, 

โรงงานจุลไหม เพชรบูรณ์,อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 

อ.ศรีเทพ

ถาวร

๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๗ เปิดประชุมวิชาการ โรงแรมเซ็นทรัล, เปิดอนุสาวรีย์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก 

กรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย เปิดนิทรรศการภาพถ่าย 

วิทยาเขตเพาะช่าง

อ้วน

๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๗ ประทานประกาศนียบัตรพยาบาลทั่วประเทศ สวนอัมพร ธงชัย

๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๗ ประทานรางวัลทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร

ธงชัย

๒๙ มิถุนายน ๒๕๓๗ พิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระพุทธสิงห์ ภปร. วัดพระแก้ว อ้วน

๒๙ มิถุนายน ๒๕๓๗ ประทานประกาศนียบัตรพยาบาล สวนอัมพร ธงชัย
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๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๗ ทอดพระเนตรการก�าจัดน�้าเสีย สวนจิตรลดา ธงชัย

๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๗ เปิดฝายราษีไศล, เปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี 

อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

ถาวร

๒ กรกฎาคม ๒๕๓๗ เททองหล่อพระไพรีพินาศ ภปร., เปิดอนุสรณ์สถานแห่ง

ชาติ อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี

ธงชัย

๗ กรกฎาคม ๒๕๓๗ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดล สวนอัมพร อ้วน

๗ กรกฎาคม ๒๕๓๗ พระราชทานปริญญาบัตรเทคโนโลยีราชมงคล ปทุมธานี ถาวร

๙ กรกฎาคม ๒๕๓๗ พระราชทานเลี้ยงคณะทูตและภริยา พระที่นั่งวิมานเมฆ อ้วน

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๗ พระราชทานปริญญาบัตรโรงพยาบาลมิชชั่น ธงชัย

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ประทานเลี้ยงอาหาร โรงพยาบาลต�ารวจ, โรงพยาบาล

ทหารผ่านศึก, โรงพยาบาลพระมงกุฎ

ธงชัย

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ทอดพระเนตรโรงเรียนอนุบาลบางไทร, 

เปิดอาคารสิริมงคลานันท์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา

อ้วน

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๗ พระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถาวร

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ประทานเลี้ยงอาหารคนชรา บ้านบางแค ธงชัย

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๗ คณะบุคคลเฝ้าฯ ถวายพระพรวันประสูติ ณ พระที่นั่ง

อัมพรฯ

ธงชัย

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ทรงบาตร ปล่อยโค ปล่อยปลา บ�าเพ็ญพระราชกุศล 

ณ พระที่นั่งอัมพรฯ

ธงชัย

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๓๗ เยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว, 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อ�านาจเจริญ จ.อ�านาจเจริญ

ถาวร

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๗ เปิดสถานีอนามัย ต.เมืองฝาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์, 

เปิดโรงเรียนสิรินธร อ.เมือง จ.สุรินทร์ โครงการปฏิรูป

ที่ดิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

ถาวร

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๗ เปิดโรงพยาบาลเซ็นทรัลเมโมเรียล เชียงใหม่, 

เยี่ยมสมาชิกมูลนิธิสิริวัฒนา-เชสเชียร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ธงชัย

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ทอดผ้าป่าวัดปทุมวรารามราชวรวิหาร ปทุมวัน กทม. ถาวร

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ทูตหัวหน้าคณะผู้แทนคณะกรรมาธิการประชาคมยุโรป 

เฝ้าฯ, ทูตกัมพูชา แทนซาเนีย อาณาจักรภูฏาน ถวาย

สาส์น

อ้วน

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ถวายเทียนพรรษาวัดพระศรีสุดาราม บางกอกน้อย ธงชัย
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๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๗ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บางเขน

ถาวร

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๗ เปิดโครงการยุวกาชาดราชพฤกษ์ ทางแยกต่างระดับ 

ตลิ่งชัน กทม.

อ้วน

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๓๗ บ�าเพ็ญพระราชกุศลวันอาสาฬหบูชา วัดพระแก้ว ธงชัย

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๓๗ วางศิลาฤกษ์อาคารฝึกอบรมเด็กและเยาวชน พุทธมณฑล, 

เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา พุทธมณฑล กิ่งอ�าเภอ

พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ถาวร

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๗ เปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต วัดพระแก้ว อ้วน

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บริเวณเรือนต้น สวนจิตรลดา

ประสาทพร

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ถวายเทียนพรรษาวัดอาวุธฯ บางพลัด กทม. ธงชัย

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ๙๐๕ เปิดนิทรรศการภาพจิตรกรรมไทย ของวิทยาลัย

ในวังชาย โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค พระราชทาน

ปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศิลปากร 

๙๐๑, ๙๐๒ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและประเทศ

คู่เจรจา เฝ้าฯ

อ้วน

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ๙๐๑ นายกชวน หลีกภัย น�ารัฐมนตรีใหม่เฝ้าฯ ถวายสัตย์

๙๐๕ ไหว้ครู ศาลาดุสิดาลัย

ถาวร

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๗ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ้วน

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ยกช่อฟ้าอุโบสถวัดบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง, เยี่ยมโรงเรียน

แสงส่องหล้า อ.เมือง จ.ราชบุรี, เปิดห้องสมุดประชาชน

เฉลิมราชกุมารี โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 

อ.จอมบึง จ.ราชบุรี, เปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราช- 

กุมารี อ.เมือง จ.ราชบุรี

พูลศักดิ์

๑ สิงหาคม ๒๕๓๗ มูลนิธิรัฐบุรุษ เฝ้าฯ ถาวร

๓ สิงหาคม ๒๕๓๗ เปิดหอปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๙๐๒ วัดเทพพุทธา- 

ราม ชลบุรี, เปิดงานชุมนุม ยุวกาชาดค่ายวชิราวุธฯ 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ถาวร

๔ สิงหาคม ๒๕๓๗ หยอดวัคซีนป้องกันโปลิโอ เป็นปฐมฤกษ์อาคารชัยฯ 

เปิดตึกประชาธิปก-ร�าไพพรรณี วางศิลาฤกษ์อาคาร

วิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ้วน
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๗ สิงหาคม ๒๕๓๗ พระราชทานเนติบัณฑิต สวนอัมพร อ้วน

๘ สิงหาคม ๒๕๓๗ เปิดอาคารคนไข้หลวงพ่อแพ โรงพยาบาลสิงห์บุรี, 

พระราชทานธงลูกเสือชาวบ้าน สิงห์บุรี

อ้วน

๙ สิงหาคม ๒๕๓๗ เปิดประชุมวิชาการรังสี และประทานทุนโรงพยาบาลสงฆ์ ธงชัย

๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๗ เปิดมหกรรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์การประชุมสิริกิติ์ อ้วน

๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๗ เปิดนิทรรศการการแพทย์ ศูนย์การค้าพาต้าปิ่นเกล้า ธงชัย

๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๗ รับของถวายวันเฉลิม ๙๐๒ ศาลาดุสิดาลัย ธงชัย

๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๗ คณะบุคคลเฝ้าฯ ถวายพระพร ณ ศาลาดุสิดาลัย อ้วน,ถาวร

๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๗ บ�าเพ็ญพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐๒ 

พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระราชทานเลี้ยง ณ ศาลา

ดุสิดาลัย

อ้วน

๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๗ งานวันแม่ สวนอัมพร ธงชัย

๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๗ โปรดให้พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์แทน โครงการพระ

บารมีคืนธรรมชาติสู่เมือง ทางยกระดับวิภาวดีรังสิต

ธงชัย

๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๗ ทอดพระเนตรอ่างเก็บน�้าค่ายพระราม ๖ ทรงปล่อย

ปลา,ทอดพระเนตรพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน  

ค่ายพระราม ๖ อ.ชะอ�า จ.เพชรบุรี

พูลศักดิ์

๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๗ รองณรงค์ฤทธิ์รับพุ่มมะลิทองถวาย ของสภาสังคม- 

สงเคราะห์ ประตูเครื่องขาว

อ้วน

๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๗ เสด็จฯ ป่าละอู ซับชุมเห็ด หัวหิน พูลศักดิ์

๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๗ ประทานประกาศนียบัตรสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ ธงชัย

๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๗ ศูนย์การศึกษาโป่งลึก ต.แม่เพรียง อ.แก่งกระจาน 

จ.เพชรบุรี

พูลศักดิ์

๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๗ ตัดลูกนิมิตวัดอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ธงชัย

๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๗ เยี่ยมโรงเรียนไกลกังวล,ปลูกป่าชายเลน ค่ายพระราม ๖ พูลศักดิ์

๑๘ สิงหาคม ๒๕๓๗ เปิดการประชุมนานาชาติ เรื่องวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

เพื่อนบ้าน ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ

อ้วน

๑๘ สิงหาคม ๒๕๓๗ ตัดลูกนิมิตวัดเขาน้อย อ.ปราณบุรี, เปิดห้องสมุด

ประชาชนเฉลิมราชกุมารี อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัธ์

พูลศักดิ์
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๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๗ ทอดพระเนตรศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยทรายตาม

พระราชด�าริ, โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

แหลมผักเบี้ย

พูลศักดิ์

๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๗ เปิดโรงงานเหล็ก บริษัท N.T.S. จ�ากัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

ถาวร

๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๗ วางศิลาฤกษ์โรงงานรถยนต์มิตซูบิชิ แหลมฉบัง ชลบุรี ถาวร

๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๗ เปิดการแข่งขันท�าผมนานาชาติ ศูนย์การประชุมสิริกิติ์ ธงชัย

๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๗ ทูตอิสราเอล โมร็อกโก ถวายสาส์น, ทูตสเปนทูลลา อ้วน

๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๗ ทอดพระเนตรสถานเพาะเลี้ยงม้าสระบุรี, ทอดพระเนตร

แม่น�้าป่าสัก อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ถาวร

๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๗ คณะบุคคลเฝ้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประสาทพร

๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๗ เยี่ยมหลวงปู่เทศก์ วัดถ�้าขาม อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร ธงชัย

๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๗ เปิดส�านักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ บางกะปิ กทม. อ้วน

๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๗ ปิดโครงการสร้างตึกสภากาชาด โรงพยาบาลจุฬาฯ ถาวร

๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๗ อดีตประธานสมาคมเอเซียและภริยาเฝ้าฯ 

ณ พระต�าหนักสิริยาลัย อยุธยา

ธงชัย

๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๗ ประชุมกรรมการโรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ 

ห้องประชุมส�านักพระราชวัง

ถาวร

๓๐ สิงหาคม ๒๕๓๗ วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ต.ศาลายา กิ่งอ�าเภอพุทธมณฑล, เปิดโรงพยาบาลหลวง

พ่อเปิ่น อ.นครชัยศรี, เททองหล่อพระโพธิสัตว์กวนอิม 

วัดพระศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี, เปิดอาคารพระครู

เกษมธรรมนันท์ (หลวงพ่อแช่ม) โรงพยาบาลนครปฐม

อ้วน

๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๗ วางศิลาฤกษ์อาคารหอสมุดกลาง, เปิดนิทรรศการ 

วิทยาเขตพระนครเหนือ

ถาวร

๑ กันยายน ๒๕๓๗ เยี่ยมโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา อ.ด่านขุนทด, 

ทอดพระเนตรกิจการมันส�าปะหลัง อ.ด่านขุนทด 

จ.นครราชสีมา

ถาวร

๒ กันยายน ๒๕๓๗ ทรงบาตรที่ประทับแรม ไร่มันส�าปะหลัง, ทอดพระเนตร

โรงงานมันอัดเม็ด บริษัทพูลพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัท 

สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จ�ากัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ถาวร
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๕ กันยายน ๒๕๓๗ วางกระดูกงูเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ 

รัชกาลที่ ๙ กรมอู่ทหารเรือ

อ้วน

๗ กันยายน ๒๕๓๗ นักกีฬาซีเกมส์เฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย ประสาทพร

๗ กันยายน ๒๕๓๗ เยี่ยมโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ ต. นาบัว อ.นครไทย 

จ.พิษณุโลก, โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ อ.นครไทย 

จ.พิษณุโลก

ถาวร

๘ กันยายน ๒๕๓๗ ทูตแคนาดาถวายสาส์น, ทูตโรมาเนีย ทูตพม่า ทูลลา ธงชัย

๘ กันยายน ๒๕๓๗ เปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อ.วังทอง, เปิด

โรงพยาบาลวังทอง อ.วังทอง, พระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ถาวร

๑๒ กันยายน ๒๕๓๗ ยกช่อฟ้าอุโบสถวัดชัยสิทธิธาราม อ.ศรีสัชนาลัย,

วางศิลาฤกษ์ศาลพระแม่ย่า อ.เมืองสุโขทัย

ถาวร

๑๒ กันยายน ๒๕๓๗ เสด็จฯแปรพระราชฐาน พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์ 

จ.นราธิวาส

อ้วน

๑๓ กันยายน ๒๕๓๗ รัฐมนตรีสหราชอาณาจักร เฝ้าฯ ธงชัย

๑๓ กันยายน ๒๕๓๗ เสด็จฯ หาดละเวง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี อ้วน

๑๓ กันยายน ๒๕๓๗ ทอดพระเนตรโบราณสถานศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย, 

สหกรณ์โคนม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

ถาวร

๑๔ กันยายน ๒๕๓๗ เยี่ยมราษฎรบ้านปาตาตีมอ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี 

จ.ปัตตานี

อ้วน

๑๕ กันยายน ๒๕๓๗ ทอดพระเนตรป่าพรุโต๊ะแดง อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส, 

พระราชทานถุงของขวัญ

อ้วน

๑๖ กันยายน ๒๕๓๗ เยี่ยมราษฎรส�านักสงฆ์โต๊ะโมะ ต.ภูเขาทอง อ.สุคีริน 

จ.นราธิวาส

อ้วน

๑๙ กันยายน ๒๕๓๗ เยี่ยมราษฎร วัดชนาราม บ้านไทยสุข อ.รือเสาะ 

จ.นราธิวาส

อ้วน

๒๐ กันยายน ๒๕๓๗ ทอดพระเนตรคลองแสนแสบ กทม.-ฉะเชิงเทรา

๒๑ กันยายน ๒๕๓๗ เยี่ยมราษฎรปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ ต.โฆษิต อ.ตากใบ 

จ.นราธิวาส

อ้วน

๒๑ กันยายน ๒๕๓๗ เยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ ๒ 

อ.ยะหา จ.ยะลา, โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน  

อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

ถาวร
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๒๒ กันยายน ๒๕๓๗ ปลูกป่าบ้านโคกศิลา ต.กะลุวอ จ.นราธิวาส พูลศักดิ์

๒๒ กันยายน ๒๕๓๗ ทอดพระเนตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายสิรินธร,

เปิดอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพร อ.เมือง จ.ปัตตานี,

เปิดโรงพยาบาลโคกโพธิ์, เยี่ยมศูนย์ศิลปาชีพและปลูกป่า 

อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ถาวร

๒๓ กันยายน ๒๕๓๗ งานของดีเมืองนรา อ.เมือง จ.นราธิวาส ถาวร

๒๓ กันยายน ๒๕๓๗ ประทานรางวัลนักเรียน กทม. โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ธงชัย

๒๔ กันยายน ๒๕๓๗ พระราชทานเลี้ยงบ้านเมือง พระต�าหนักทักษิณราช- 

นิเวศน์

อ้วน

๒๔ กันยายน ๒๕๓๗ ถวายผ้าป่าสามัคคี วัดล�าพู อ.เมือง, ประกวดนกเขา, 

สหกรณ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาตันหยง อ.เมือง 

จ.นราธิวาส

ถาวร

๒๕ กันยายน ๒๕๓๗ ทอดพระเนตรและพระราชทานรางวัลการแข่งเรือ แม่น�้า

บางนรา จ.นราธิวาส

อ้วน

๒๕ กันยายน ๒๕๓๗ เททองหล่อพระวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ด�าเนิน- 

สะดวก จ.ราชบุรี

ธงชัย

๒๖ กันยายน ๒๕๓๗ เยี่ยมราษฎรบ้านสายบน ต.กาหลง อ.ศรีสาคร 

จ.นราธิวาส

อ้วน

๒๖ กันยายน ๒๕๓๗ เปิดบริษัทอีซูซุ หาดใหญ่ จ.สงขลา ถาวร

๒๗ กันยายน ๒๕๓๗ เยี่ยมราษฎรนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ (กือลอง) 

อ.บันนังสตา จ.ยะลา

อ้วน

๒๗ กันยายน ๒๕๓๗ เยี่ยมโรงเรียนบ้านไอร์โซ อ.จะแนะ, โรงเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต อ.จะแนะ, โรงเรียน

ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านสีนานนท์ อ.สุคิริน, หมู่บ้าน

จุฬาภรณ์พัฒนา ๑๒ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

ถาวร

๒๘ กันยายน ๒๕๓๗ ปล่อยปลา เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา, ปลูกต้นไม้, 

ปล่อยสัตว์ อ.ธารโต จ.ยะลา

อ้วน

๒๘ กันยายน ๒๕๓๗ บ�าเพ็ญพระราชกุศล ลานเฟื้องฟ้า, เยี่ยมโรงเรียน

บ้านกูเล็ง อ.ยี่งอ โรงเรียนศาลาใหม่ อ.ตากใบ โรงเรียน

จรรยาอิสลาม อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

ถาวร

๒๙ กันยายน ๒๕๓๗ พระชายาสุลต่านรัฐกลันตันแห่งมาเลเซีย เฝ้าฯ 

ณ พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์

อ้วน
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๒๙ กันยายน ๒๕๓๗ เปิดสวนปาล์ม หาดใหญ่, พระราชทานปริญญาบัตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

จ.สงขลา

ถาวร

๓๐ กันยายน ๒๕๓๗ ปล่อยสัตว์ ปลูกต้นไม้ น�้าตกโตนงาช้าง อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา

อ้วน

๓๐ กันยายน ๒๕๓๗ เยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน บ้านหาดทราย 

อ.สะบ้าย้อย, โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

บ้านทุ่งสบายใจ อ.สะเดา โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

สื่อมวลชนกีฬา อ.สะเดา จ.สงขลา

ถาวร

๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ เยี่ยมราษฎรวัดพระพุทธ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส อ้วน

๒ ตุลาคม ๒๕๓๗ เยี่ยมราษฎรบ้านเนินธัมมัง ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ 

จ.นครศรีธรรมราช

อ้วน

๒ ตุลาคม ๒๕๓๗ ทอดพระเนตรน�้าตกฉัตรวาริน อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ถาวร

๔ ตุลาคม ๒๕๓๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ถวายพลับพลาที่ประทับ,

ทอดพระเนตรการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

บ้านละเวง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี

อ้วน

๔ ตุลาคม ๒๕๓๗ เยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาสก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี โรงเรียน

ต�ารวจตระเวนชายแดน บ้านท่าข้าม อ.ชะอวด 

จ.นครศรีธรรมราช

ถาวร

๕ ตุลาคม ๒๕๓๗ เยี่ยมราษฎรวัดสารวัน ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น อ้วน

๕ ตุลาคม ๒๕๓๗ ทอดพระเนตรการบูรณปฏิสังขรณ์ ปลียอดทองค�า

พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช

เปิดศูนย์ศิลปวัฒนธรรม, นครศรีธรรมราช, เปิดห้องสมุด

ประชาชนเฉลิมราชกุมารี อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ถาวร

๖ ตุลาคม ๒๕๓๗ อิหม่ามและผู้แทนโรงเรียนครู นักเรียน โรงเรียนสอน

ศาสนาอิสลามรับพระราชทานรางวัล, บุหลัน

อ้วน

๗ ตุลาคม ๒๕๓๗ เยี่ยมราษฎรวัดทรายทอง ต.รือเสาะ จ.นราธิวาส อ้วน

๘ ตุลาคม ๒๕๓๗ ทอดพระเนตรหนองบัวบากง บ้านบากง อ.รือเสาะ 

จ.นราธิวาส

อ้วน

๙ ตุลาคม ๒๕๓๗ ปล่อยเต่าทะเลชายทะเล พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์, 

ทอดพระเนตรเครื่องปั้นดินเผา

อ้วน
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๑๐ ตุลาคม ๒๕๓๗ ปลูกหวาย นิคมสร้างตนเองศรีสาคร อ.ศรีสาคร 

จ.นราธิวาส

อ้วน

๑๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ เยี่ยมราษฎร บ้านกูจิงลือปะ ต.เฉลิม อ.ระแงะ 

จ.นราธิวาส

อ้วน

๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๗ ทรงพระสุหร่าย, ทรงเจิมพระนิรันตราย วัดราชประดิษฐ์ 

กทม.

ประสาทพร

๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๗ ทอดพระเนตรการเลี้ยงปลาในกระชัง บ้านละเวง 

อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี

อ้วน

๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๗ เปิดงานแสดงศิลปะ ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี, เปิดสถานีอนามัย 

ต.คอกกระบือ อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร

ถาวร

๑๓ ตุลาคม ๒๕๓๗ ปล่อยปู ปล่อยหอย อ่าวมะนาว อ.เมือง จ.นราธิวาส อ้วน

๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๗ เยี่ยมมัสยิดบ้านพอเหมาะ ต.ทุ่งคล้า อ.สายบุรี 

จ.ปัตตานี,วัดทุ่งคล้า

อ้วน

๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๗ เยี่ยมราษฎรบ้านท่านหญิง ต.ตะกุกเหนือ กิ่งอ.วิภาวดี 

จ.สุราษฎร์ธานี

อ้วน

๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๗ เปิดนิทรรศการภาพเขียนสีน�้า โรงแรมอิมพีเรียล กทม. ถาวร

๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๗ เยี่ยมราษฎรบ้านขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช พูลศักดิ์

๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๗ พระราชทานปริญญาบัตรเทคโนฯ พระจอมเกล้า 

สวนอัมพร

ถาวร

๑๙ ตุลาคม ๒๕๓๗ ยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดตาคลี, เปิดห้องสมุดประชาชน

เฉลิมราชกุมารี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

ถาวร

๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ ถวายผ้าพระกฐินและผ้าป่า วัดบวรฯ ถาวร

๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ คณะบุคคลเฝ้าฯ ถวายพระพร วันพระราชสมภพ ศิรพรรณ

๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๗ พ่อครัวประมุขประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเฝ้าฯ พระที่นั่ง

วิมานเมฆ (แก้วขวัญน�าเฝ้าฯ)

ถาวร

๒๓ ตุลาคม ๒๕๓๗ บ�าเพ็ญพระราชกุศลวันปิยะมหาราช อมรินทรฯ อ้วน

๒๓ ตุลาคม ๒๕๓๗ วางพวงมาลา พระบรมรูปทรงม้า ธงชัย

๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๗ เปิดการประชุมวิตามินเอ โรงเรียนไอร์แลนด์รีสอร์ท 

พัทยา

ถาวร

๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๗ ถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจฯ ประสาทพร

๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๗ ถวายผ้าพระกฐิน วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ อ้วน
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๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๗ เยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน สังวาลวิทย์ ๘ 

กิ่งอ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนเทคนิคดุสิต ต.ห้วยชมพู อ.เมือง โรงเรียน

ราชประชานุเคราะห์ ๒๔ อ.จุน จ.เชียงราย

ถาวร

๒๖ ตุลาคม ๒๕๓๗ ถวายผ้าพระพระกฐิน วันราชบพิธฯ ประสาทพร

๒๖ ตุลาคม ๒๕๓๗ ถวายผ้าพระพระกฐิน วัดเทพศิรินทรฯ อ้วน

๒๗ ตุลาคม ๒๕๓๗ ถวายผ้าพระพระกฐิน วัดโพธิ์ อ้วน

๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๗ นายสุวิทย์ ยอดมณี น�านางอลิซาเบ็ธ ดาวสเวล เฝ้าฯ ธงชัย

๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๗ ทอดพระเนตรห้องสมุดแห่งชาติลาว, เปิดอาคารเรียน

โรงเรียนวัฒนธรรมหลัก ๖๗ ศูนย์พัฒนาและบริการด้าน

การเกษตรหลัก ๒๒ นาซายทอง, พระราชทานเลี้ยง 

โรงแรมลานช้าง เวียงจันทร์ ลาว

๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๗ ท�าเนียบประธานประเทศลาว โรงเรียนฝึกหัดครูชนชาติ

ชนเผ่า แขวงไซยบุรี, วัดศรีบุญเรือง โรงพยาบาล, 

งานสโมสร แขวงไซยบุรี ลาว

ถาวร

๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๗ ทอดพระเนตรบริษัทหงสาลิกไนต์ เมืองเงินชายแดน 

ไทย-ลาว เขตหงสาพิเศษ

ถาวร

๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ วัดศรีบุญเรือง,ห้องสมุดเขตพิเศษหงสา, โรงเรียนเมือง

หงสาพิเศษ,ชนเผ่าแลนแตน (เผ่าขมุ) แขวงบ่อแก้ว, 

ถวายผ้าพระกฐินวัดจอมเขามณีรัตน์, ทอดพระเนตรเมือง

ห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ลาว

ถาวร

๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ ทูตเยอรมันน�าอดีตรัฐมนตรีเยอรมัน เฝ้าฯ ธงชัย

๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ ถวายผ้าพระกฐินวัดโพธิ์แมนคุณาราม ยานนาวา กทม. ธงชัย

๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ ภริยาประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เฝ้าฯ, คณะบุคคลถวายเงิน อ้วน

๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ ทอดพระเนตรน�้าตกตาดน�ายอง แขวงบ่อแก้ว ลาว ถาวร

๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ เยี่ยมโรงเรียนบ้านศุภชัย, ไร่นาสวนผสม นายเลื่อน 

ศรีจันทร์, เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหว้า 

อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น, โรงเรียนวัดสระทอง 

อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

ถาวร

๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๓๖ พรรษา โรงเรียน

บางโฉลงใน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

อ้วน

๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ถวายสัตย์ อ้วน
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๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ เยี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อ.พรรณนานิคม,

ทอดพระเนตรศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานตามพระราชด�าริ 

อ.เมือง จ.สกลนคร

ถาวร

๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ ทูตโอมาน อียิปต์ โรมาเนีย เบลเยียม ถวายสาส์น ธงชัย

๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ เปิดอนุสาวรีย์ลายพระหัตถ์ จปร. อ.ศรีมหาโพธิ์ 

จ.ปราจีนบุรี

ถาวร

๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ ถวายผ้าพระกฐิน วัดราชาธิวาส ธงชัย

๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ เจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งญี่ปุ่นเฝ้าฯ ณ พระที่นั่งวิมานเมฆ อ้วน

๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ ถวายผ้าพระกฐิน วัดเฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี ถาวร

๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ ยกช่อฟ้า วิหารจตุรมุข, เททอง วัดอ่างศิลา อ.เมือง 

จ.ชลบุรี

ธงชัย

๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ เสด็จฯแปรพระราชฐาน จ.สกลนคร อ้วน

๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ พิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระไพรีพินาศ รัฐสภา, กฐินวัด

ชูจิตฯ อ.วังน้อย จ.อยุธยา

ถาวร

๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ เยี่ยมราษฎรบ้านนาโคกกุง ต.กกตูม อ.ดงหลวง 

จ.มุกดาหาร

อ้วน

๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ นมัสการหลวงปู่เทศก์ วัดถ�้าขาม อ.พรรณนานิคม 

จ.สกลนคร

อ้วน

๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ นมัสการอาจารย์แบน วัดดอยธรรมเจดีย์ กิ่งอ�าเภอ

โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

อ้วน

๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ เยี่ยมโรงเรียนเจริญดีวิทยา,โรงเรียนเทพรัตน์ อ.ล�าลูกกา 

จ.ปทุมธานี, พิธีพุทธาภิเษก วัดบวรฯ

ถาวร

๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ เททอง ถวายผ้าป่า วัดศาลาลอย อ.เมือง จ.สุรินทร์ ธงชัย

๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๓๗ พระราชทานปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

สวนอัมพร

ถาวร

๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๓๗ เปิดบ้านเล็กในป่าใหญ่ เยี่ยมราษฎรบ้านทันสมัย 

ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

อ้วน

๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๓๗ ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชโอรสาราม บางขุนเทียน ธงชัย

๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๓๗ ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดหงษ์อรุณรัศมี ต.ท่าจีน อ.เมือง 

จ.สมุทรสาคร

ธงชัย

๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๓๗ เยี่ยมราษฎรบ้านนาโปร่ง ต.บะยาว อ.วังสามหมอ 

จ.อุดรธานี

อ้วน
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๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๓๗ พระราชทานถุงของขวัญ ปลูกป่า ปล่อยสัตว์ พระต�าหนัก

ภูพานราชนิเวศน์

อ้วน

๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๓๗ งานวันคนพิการ สวนอัมพร ธงชัย

๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๓๗ ฝรั่งเฝ้าฯ ธงชัย

๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๓๗ เยี่ยมราษฎรบ้านโพนงาม ต.ดอกล�้า อ.ปทุมรัตน์ 

จ.ร้อยเอ็ด

อ้วน

๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๓๗ ทอดพระเนตรกุหลาบพันปี ดอยช้างมูบ กิ่งอ�าเภอ 

แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ประชุมวิชาการ โรงแรมดุสิต จ.เชียงราย, ยกช่อฟ้า

วัดบุญเกิด อ.ดอกค�าใต้ จ.พะเยา

ถาวร

๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๓๗ เยี่ยมราษฎรบ้านตะแบง ต.ห้วยติ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีษะเกษ อ้วน

๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๓๗ เยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวัน

อนุสรณ์ อ.เชียงแสน, โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

บ้านนาโต่ กิ่งอ�าเภอแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

แม่จัน จ.เชียงราย

ถาวร

๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๓๗ เยี่ยมราษฎรบ้านขอนแป้น ต.คลองแสน อ.บุณฑริก 

จ.อุบลราชธานี

พูลศักดิ์

๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๓๗ ลอยกระทง อ่างเก็บน�้าห้วยเดียก จ.สกลนคร อ้วน

๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๓๗ น�าคณะกรรมการรางวัลมหิดลเฝ้าฯ ประสาทพร

๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๓๗ เยี่ยมราษฎรวัดเสนานฤมิตร ต.นาแต้ อ.ค�าตากล้า 

ต.สกลนคร

อ้วน

๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๓๗ เปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต วัดพระแก้ว ธงชัย

๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๓๗ ๙๐๕ สถาบันส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมสมัยระหว่างชาติแห่ง

เมืองพาเลอร์โม ถวายรางวัลกาย่า อินเตอร์เนชั่นเนล 

อวอร์ด ๑๙๙๓ สวนจิตรฯ

๙๐๑ นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เฝ้าฯ

ถาวร

๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๓๗ เยี่ยมราษฎรศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดสิม ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง 

จ.กาฬสินธุ์

อ้วน

๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๓๗ เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวาริชภูมิ, สหกรณ์โคนม, 

อ่างเก็บน�้าห้วยหยาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

ถาวร
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๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๓๗ เยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านโนนส�าราญ 

อ.เซกา โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ 

อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย

ถาวร

๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๓๗ เยี่ยมโรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ อ.วังสามหมอ 

จ.อุดรธานี

ถาวร

๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๓๗ ทูตโปรตุเกสเฝ้าฯ, งานประกวดผ้าไหม ลานค�าหอม 

พระต�าหนักภูพานฯ

อ้วน

๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๓๗ ทูตพม่า สเปน เลบานอนถวายสาส์น ธงชัย

๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๓๗ เยี่ยมราษฎรศูนย์ศิลปาชีพบ้านจาร ต.ม่วง อ.บ้านม่วง 

จ.สกลนคร

อ้วน

๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๓๗ วางศิลาฤกษ์เทสกเจดีย์เทสรังสีอนุสรณ์ วัดถ�้าขาม 

อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร

อ้วน

๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๓๗ ๙๐๗ งานราชวินิตร่วมใจสโมสรกองทัพบก, 

๙๐๒ ประชุมแพทย์โรคหัวใจอาเซียน โรงแรมแชงกรีลา

ธงชัย

๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๓๗ เจ้าหญิงซายาโกะ เฝ้าฯ ประสาทพร

๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๓๗ เจ้าหญิงซายาโกะ พระราชทานเลี้ยง พระต�าหนักภูพาน

ราชนิเวศน์

อ้วน

๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๓๗ เยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองคู่ 

อ.โพนสวรรค์ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

คอนราดเฮงเค็ล, โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

ชูทิศวิทยา อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

ถาวร

๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๓๗ เจ้าหญิงซายาโกะ ปล่อยสัตว์ป่า ภูพาน, ทอดพระเนตร

ศิลปาชีพภูพาน ๙๐๒, เจ้าหญิง พิธีบายศรีสู่พระขวัญ 

ณ ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านกุดนาขาม อ.เจริญศิลป์ 

พระราชทานเลี้ยงและลอยกระทง อ่างเก็บน�้าห้วยเดียก 

จ.สกลนคร

อ้วน

๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๓๗ ยกช่อฟ้าวัดหนองใหญ่ อ.เมือง จ.แพร่ ธงชัย

๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๓๗ ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถวายกังหันน�้าชัยพัฒนา อาคาร

ชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

ธงชัย

๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๓๗ เยี่ยมราษฎรบ้านป่ารักน�้า ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน 

จ.สกลนคร

อ้วน
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๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๓๗ เยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยเป้า 

อ.ปากชม จ.เลย, โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

บ้านสมประสงค์ กิ่งอ.นายูง จ.อุดรธานี

ถาวร

๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๓๗ วางศิลาฤกษ์อาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวล�าภู ถาวร

๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๓๗ ประทับแรมภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย อ้วน

๑ ธันวาคม ๒๕๓๗ เยี่ยมราษฎร ผานาง-ผาเกิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย อ้วน

๑ ธันวาคม ๒๕๓๗ รัฐมนตรีต่างประเทศพม่า เฝ้าฯ ประสาทพร

๑ ธันวาคม ๒๕๓๗ สักการะพระบรมสารีริกธาตุข้อนิ้วพระหัตถ์จากจีน 

ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ธงชัย

๒ ธันวาคม ๒๕๓๗ ทอดพระเนตรสถานีทดลองเกษตรที่สูง ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ 

จ.เลย

อ้วน

๒ ธันวาคม ๒๕๓๗ เปิดงานแสดงสินค้า ถนนรัชดาฯ ธงชัย

๓ ธันวาคม ๒๕๓๗ เจ้าหญิงซายาโกะ พิธีสวนสนามทหารมหาดเล็กรักษา

พระองค์ ลานพระรูป

ประสาทพร, 

ธงชัย

๔ ธันวาคม ๒๕๓๗ คณะบุคคลเฝ้าฯถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา ศาลาดุสิดาลัย

ประสาทพร

๕ ธันวาคม ๒๕๓๗ เสด็จฯออกมหาสมาคม อมรินทรฯ ประสาทพร, 

อ้วน, ธงชัย

๕ ธันวาคม ๒๕๓๗ วัดพระแก้ว อมรินทรฯ ธงชัย

๕ ธันวาคม ๒๕๓๗ ออกมหาสมาคม อมรินทรฯ ถาวร

๖ ธันวาคม ๒๕๓๗ เลี้ยงพระ,ทูตเฝ้าฯ ถวายพระพร ณ ศาลาดุสิดาลัย อ้วน

๖ ธันวาคม ๒๕๓๗ คณะทูตเฝ้าฯ ถวายพระพร ณ ศาลาดุสิดาลัย,

รองณรงค์ฤทธิ์ รับพุ่มถวาย

ประสาทพร

๗ ธันวาคม ๒๕๓๗ พิธีพุทธาภิเษก วัดพระแก้ว,งานสโมสรสันนิบาต ท�าเนียบ

รัฐบาล

ถาวร

๗ ธันวาคม ๒๕๓๗ ทรงบาตร, ปล่อยโค, ปล่อยนก บ�าเพ็ญพระราชกุศล, 

๙๐ ปี โรงเรียนราชินี

ธงชัย

๙ ธันวาคม ๒๕๓๗ พระราชทานเลี้ยง ณ พระที่นั่งอภิเษกดุสิต ถาวร

๑๐ ธันวาคม ๒๕๓๗ วางพุ่มสักการะ พระอนุสาวรีย์ ร.๗ รัฐสภา ประสาทพร

๑๐ ธันวาคม ๒๕๓๗ บ�าเพ็ญพระราชกุศลวันรัฐธรรมนูญ พระที่นั่ง

อนันตสมาคม

อ้วน
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๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๗ ผู้บริหารขององค์การ UNDCP ถวายเหรียญทองค�าสดุดี 

พระเกียรติคุณ ในการป้องกันแก้ไขยาเสพติด ณ พระ-

ต�าหนัก

อ้วน

๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๗ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร

ถาวร

๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๗ เปิดอนสุาวรย์ี ร.๕, วางศลิาฤกษ์ศนูย์ประชมุ มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น พระราชทานปริญญาบัตร

ธงชัย

๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๗ ประชุมกรรมการโรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ 

ห้องประชุมส�านักพระราชวัง

ถาวร

๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๗ เสด็จฯ ภูกระดึง จ.เลย ถาวร

๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๗ เสด็จฯ ภูกระดึง จ.เลย, โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

เฉลิมราษฎร์บ�ารุง อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ถาวร

๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๗ เปิดสถานีกาชาด อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี, วางศิลาฤกษ์

อาคารคณะเภสัชศาสตร์ พระราชทานปริญญาบัตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, เปิดตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาล

สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี, เปิดศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก วัดเจริญทัศน์ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

ถาวร

๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๗ นายกชวน หลีกภัย น�ารัฐมนตรีถวายสัตย์ 

ทูตสิงคโปร์ทูลลา

ธงชัย

๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๗ เปิดสถานีกาชาดยโสธร โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

บ้านป่าไม้ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

ถาวร

๒๓ ธันวาคม ๒๕๓๗ บ�าเพ็ญพระราชกุศลศพหลวงปู่เทสก์ วัดถ�้าขาม 

อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร

ธงชัย

๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๗ บ�าเพ็ญพระราชกุศลศพ  ๗ วันหลวงปู่เทสก์ วัดถ�้าขาม 

อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร

ธงชัย

๒๓ ธันวาคม ๒๕๓๗ เยี่ยมโรงเรียนบ้านโหง่นขาม, โรงเรียนบ้านดงนา, 

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา อ.ศรีเมือง

ใหม่ จ.อุบลราชธานี

ถาวร

๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๗ เปิดสถานีกาชาดเทพรัตน์ อ.เมือง, โรงเรียนโสตศึกษา 

อ.เมือง จ.ตาก เปิดฝายยางบ้านพะเด๊ะ อ.แม่สอด จ.ตาก

ถาวร

๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๗ วางพุ่มสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

วงเวียนใหญ่ กทม.

อ้วน
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๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๗ เยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านถ�้าเสือ 

อ.แม่สอด โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อ.เมือง จ.ตาก

ถาวร

๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๗ ทอดพระเนตรชายแดนไทย-พม่า อ.แม่สอด จ.ตาก, 

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ 

อ.แม่ระมาด จ.ตาก

ถาวร

๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๗ เยี่ยมโรงเรียนอรุณเมธา, ทอดพระเนตรบริษัท สามารถ

คอร์ปอเรชั่น อ.พบพระ จ.ตาก โรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดน แม่กลองใหญ่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

ถาวร

๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๗ พระราชทานเลี้ยงปีใหม่ พระที่นั่งบรมพิมาน ธงชัย

๒ มกราคม ๒๕๓๘ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

สวนอัมพร

ธงชัย

๙ มกราคม ๒๕๓๘ เปิดพิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ ฉลองครองราชย์ ๕๐ ปี ธงชัย

๑๑ มกราคม ๒๕๓๘ บรรจุพระสารีริกธาตุที่บุษบกเหนือพระอุโบสถ วัดบ้านไร่ 

อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

อ้วน

๑๔ มกราคม ๒๕๓๘ เททองหล่อพระบรมรูปทรงม้าจ�าลอง 

วัดนิเวศธรรมประวัติ อ.บางปะอิน จ.อยุธยา

เปิดปราสาทนครหลวง อ.นครหลวง จ.อยุธยา

ถาวร

๑๔ มกราคม ๒๕๓๘ ทอดพระเนตรการแสดงคนดีศรีอยุธยา วัดไชยวัฒนาราม 

อยุธยา

ธงชัย

๑๖ มกราคม ๒๕๓๘ งานโคนมแห่งชาติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ถาวร

๑๙ มกราคม ๒๕๓๘ เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ราชินี 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หัวหมาก

พูลศักดิ์

๒๐ มกราคม ๒๕๓๘ เปิดสถานีอนามัย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ถาวร

๒๑ มกราคม ๒๕๓๘ พระราชทานรางวัลมหิดล และพระราชทานเลี้ยงแก่ผู้ที่

ได้รับพระราชทานรางวัล จักรี

อ้วน

๒๓ มกราคม ๒๕๓๘ ๙๐๕ เปิดตึกพลานามัยสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญ 

ศรีราชา ชลบุรี

๙๐๑ ประธานาธิบดีฟินแลนด์ เฝ้าฯ ทูตอเมริกา เฝ้าฯ

อ้วน

๒๔ มกราคม ๒๕๓๘ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ธงชัย

๒๔ มกราคม ๒๕๓๘ เปิดศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ถาวร
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๒๕ มกราคม ๒๕๓๘ เปิดอาคารเรียนมหิตลาธิเบศร และอาคารศรีนครินทร์, 

พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน

อ้วน

๒๖ มกราคม ๒๕๓๘ ทอดพระเนตรและพระราชทานรางวัลการแข่งขันตีกลอง

สะบัดชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดงานดนตรีไทย

อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ถาวร

๒๗ มกราคม ๒๕๓๘ เยี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ริม อ.แม่ริม 

โรงเรียนโสตอนุสารสุนทร อ.เมือง โรงเรียนกาวิละอนุกูล 

บ้านเด็กก�าพร้าบ้านกิ่งแก้ว โรงเรียนสอนคนตาบอด 

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ถาวร

๒๗ มกราคม ๒๕๓๘ งานสวนสนามยุวกาชาด สนามศุภชลาศัย ธงชัย

๒๘ มกราคม ๒๕๓๘ งานเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ธงชัย

๒๘ มกราคม ๒๕๓๘ งานออกร้านภริยาทูต สภากาชาดไทย ธงชัย

๒๙ มกราคม ๒๕๓๘ เททองหล่อพระประธานวัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน, 

เยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ�ารุงที่ ๑๑๒ บ้าน

โปร่งไฮ กิ่งอ�าเภอแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๔ กิ่งอ�าเภอแม่ฟ้าหลวง 

เชียงราย

ถาวร

๓๐ มกราคม ๒๕๓๘ เยี่ยมโรงเรียนวารีวิทยาคม,ศูนย์อบรมศึกษาเด็ก

มหาโพธิ์วารี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ถาวร

๓๑ มกราคม ๒๕๓๘ ประทับเรือไปที่หน่วยจัดการต้นน�้าแม่ซ้าย และโรงเรียน

ผาเลี่ยมพัฒนา, หน่วยจัดการต้นน�้าห้วยหมาก อ.แม่อาย 

และอ.เมือง จ.เชียงราย

ถาวร

๓๑ มกราคม ๒๕๓๘ ประทับแรมที่หน่วยจัดการต้นน�้าห้วยหมากเลี่ยม อ.เมือง, 

บ้านจะจ๋อ ต.ห้วยชมพู อ.เมือง บ้านรวมมิตร อ.เมือง, 

ประทับช้างไปบ้านยาฟู ต.แม่ยาว, บ้านจะแล อ.เมือง 

จ.เชียงราย

ถาวร

๓๑ มกราคม ๒๕๓๘ สังเวยพระป้าย สวนอัมพร ธงชัย

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ เยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน อาชีวศึกษา

เชียงราย อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ถาวร

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ วางศิลาฤกษ์อาคารสถาบันแม่โจ้ เชียงใหม่ ถาวร

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ จ�าหน่ายดอกป๊อบปี้ โรงพยาบาลศิริราช ศิรพรรณ

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ แปรพระราชฐาน เชียงใหม่ พูลศักดิ์
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๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ พระราชทานถุงของขวัญ ภูพิงค์ฯ (มืด) พูลศักดิ์

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ เยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน อ.แม่อาย, 

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านนามน อ.เวียงแหง 

จ.เชียงใหม่

ถาวร

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ เยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนเบญจมะ ๑ อ.เวียง

แหง จ.เชียงใหม่

ถาวร

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ เยีย่มโรงเรยีนศนูย์ปางมะผ้า กิง่อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ถาวร

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ นายเกษม สุวรรณกุล น�านายคัตสึโนซุเกะ มาเอดะ เฝ้าฯ 

ถวายรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ธงชัย

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ เยีย่มโรงเรยีนร่มเกล้า บ้านร่มเกล้า อ.เมอืง จ.แม่ฮ่องสอน, 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์, โรงเรียนต�ารวจตระเวชายแดน

บ้านตา อ.แม่ลาน้อย, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 

อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

ถาวร

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ทูตสิงคโปร์, ทูตเอธิโอเปีย เฝ้าฯ ถวายสาส์น ธงชัย

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ เยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ 

อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ถาวร

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ นายกชวน นายมารุต นายมีชัย ถวายรัฐธรรมนูญ 

ลงพระปรมาภิไทย

ธงชัย

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ วางศิลาฤกษ์ศูนย์ราชการและพระราชทานธงลูกเสือ

ชาวบ้าน จ.อ�านาจเจริญ

ถาวร

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ๙๒๐ ทรงพระประชวร ณ โรงพยาบาลศิริราช

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช

๒๓, ๒๕, ๒๖ มีนาคม ๒๕๓๘ ๙๐๑, ๙๐๒, ๙๐๕ เสด็จฯ

เยี่ยม ณ โรงพยาบาลศิริราช

   -

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ เยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง 

อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ถาวร

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ คณะทูตถวายสาส์น ศิรพรรณ

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ เยี่ยมราษฎรบ้านใหม่พัฒนา ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน 

จ.ล�าปาง

พูลศักดิ์

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ สังเวยพระป้าย พระที่นั่งอัมพรสถาน ธงชัย

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ รับประธานาธิบดีเช็ก ดอนเมือง ประสาทพร

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ รับประธานาธิบดีเช็ก ดอนเมือง เฝ้าฯ เลี้ยงจักรี อ้วน
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๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ พลับพลา ผ่านฟ้า ถาวร

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ พระที่นั่งบรมพิมาน ธงชัย

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ รับประธานประเทศลาว พระราชทานเลี้ยง พระที่นั่งจักรี ธงชัย

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ พิธีมอบกุญแจเมือง ณ ศาลาเจษฎาบดินทร์ ผ่านฟ้า, 

พระราชทานเลี้ยง จักรี

ถาวร

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ประธานประเทศลาวถวายเลี้ยงตอบ ณ ศาลาสหทัย

สมาคม

อ้วน,ประสาทพร

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ประธานประเทศลาวทูลลา ประสาทพร

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ น�าประธานประเทศลาวไปเชียงใหม่, ศูนย์พัฒนา 

ห้วยฮ่องไคร้ เชียงใหม่

ถาวร

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ เสด็จฯเปิดนิทรรศการก้าวไกลไทยท�า ๒๕๓๘ นิคม

อุตสาหกรรมแหลมฉบัง ชลบุรี

ธงชัย

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ พระราชทานเลี้ยงขันโตก ลาว, น�าชมโครงการพัฒนา

ดอยตุง กิ่งอ�าเภอแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ถาวร

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ส่งลาว สนามบินเชียงราย, เปิดอาคารวิทยาลัยโยนก 

จ.ล�าปาง

ถาวร

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ เยี่ยมราษฎรโครงการฟื้นฟูสภาพป่าบ้านแบลีซอ 

อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

อ้วน

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ทอดพระเนตรโรงงานผลิตเกลือสินเธาว์ กิ่งอ�าเภอ

บ่อเกลือ จ.น่าน, เยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

บ�ารุงที่ ๙๘  อ.เวียงสา จ.น่าน

ถาวร

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ทอดพระเนตรจุดผ่านแดน บ้านห้วยโก๋น อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน, 

สโมสรเมืองหงสา ประเทศลาว, พระธาตุศรีมงคล 

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว เมืองหงสา ประเทศลาว

ถาวร

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ทอดพระเนตรพระบรมสารีริกธาตุ นิ้วข้อพระหัตถ์ 

พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ธงชัย

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ เสด็จฯ รับประธานประเทศลาว บก.ทอ. ดอนเมือง, 

ประธานประเทศลาวเฝ้าฯ พระราชทานเลี้ยง ณ พระที่นั่ง

จักรีมหาปราสาท

อ้วน

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ รับประธานประเทศลาว ดอนเมือง ประสาทพร

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ เปิดนิทรรศการวิทยาลัยเกษตรกรรม เชียงราย ถาวร

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ นายมารุต บุนนาค น�าประธานสภาประเทศฮังการี เฝ้าฯ ธงชัย
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๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ เยี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ถาวร

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ๙๐๑ นายกชวน หลีกภัย น�ารัฐมนตรีใหม่ เฝ้าฯถวายสัตย์

๙๐๕ ศิลปินแห่งชาติเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย

ประสาทพร

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้,

ทอดพระเนตรเขื่อนห้วยแม่โจ้ ต.บ้านโปร่ง อ.สันทราย 

จ.เชียงใหม่

ธงชัย

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ เยี่ยมราษฎรศูนย์บริการและพัฒนาการเกษตรที่สูง

ปางตอง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

อ้วน

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ทอดพระเนตรการสาธิตการฝึกมวลชน ของทหารเสือ 

บริเวณอ่างเก็บน�้าห้วยมะเขือส้ม, เยี่ยมราษฎร 

บ้านนาป่าแปก กิ่งอ�าเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

อ้วน

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ เยี่ยมราษฎรวัดแม่ปาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน อ้วน

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ เปิดโรงงานผลิตอาหารนมสดหนองโพธิ์ อ.โพธาราม 

จ.ราชบุรี

ทอดพระเนตรนิทรรศการก้าวไกลไทยท�า 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ชลบุรี

ถาวร

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานเจดีย์โลหะ

ปราสาท วัดราชนัดดา กทม.

ธงชัย

๒ มีนาคม ๒๕๓๘ พระราชทานกระบี่นายร้อยต�ารวจ สวนอัมพร ถาวร

๒ มีนาคม ๒๕๓๘ เปิดอาคารเจ้าคุณญาณฯ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร 

โรงพยาบาลจอมทอง จ.เชียงใหม่

อ้วน

๓ มีนาคม ๒๕๓๘ เปิดงานทศวรรษรายการตามไปดู เดอะมอลล์ บางแค ธงชัย

๔ มีนาคม ๒๕๓๘ พระราชทานเลี้ยง ค่ายกาวิละ เชียงใหม่ อ้วน

๔ มีนาคม ๒๕๓๘ ตัดลูกนิมิตวัดโคนอน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ธงชัย

๕ มีนาคม ๒๕๓๘ ยกช่อฟ้า วัดวังน�้าเย็น อ.วังน�้าเย็น จ.สระแก้ว ธงชัย

๖ มีนาคม ๒๕๓๘ ปล่อยสัตว์ป่า บ้านห้วยปูลิง ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย 

จ.เชียงใหม่, เยี่ยมราษฎรศูนย์ปฏิบัติการนางนอน 

อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

อ้วน

๖ มีนาคม ๒๕๓๘ ตัดลูกนิมิต วัดสุวรรณประดิษฐ์ เขตบึงกุ่ม กทม. ธงชัย

๘ มีนาคม ๒๕๓๘ วางศิลาฤกษ์อาคารตลาดหลักทรัพย์ ถนนรัชดา, 

เปิดอาคารเกฮาร์ด ลิงค์ บางกะปิ, ทอดพระเนตร

นิทรรศการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ถาวร
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๙ มีนาคม ๒๕๓๘ เปิดอาคารเทพรัตน์ อ.บางบาล เยี่ยมคนชรา

บ้านวาสนะเวศม์ อ.นครหลวง จ.อยุธยา

พูลศักดิ์

๑๐ มีนาคม ๒๕๓๘ วางศิลาฤกษ์อาคารส�านักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม

การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

วางศิลาฤกษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษก พระต�าหนัก

สวนกุหลาบมัธยม และวิทยาลัยในวัง พุทธมณฑล สาย ๔ 

กิ่งอ�าเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม

อ้วน

๑๙ มีนาคม ๒๕๓๘ เสด็จฯงาน ๔๐ ปี มูลนิธิสายปัญญา สวนอัมพร ธงชัย

๒๒ มีนาคม ๒๕๓๘ เปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อ.เขาย้อย 

จ.เพชรบุรี, เยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน นเรศวร

ห้วยโศก อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ถาวร

๒๓ มีนาคม ๒๕๓๘ เยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคอกอ้ายเผือก 

อ.บางสะพานน้อย, โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนย่านซือ่ 

อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์, ทอดพระเนตรป่าชายเลน 

ค่ายพระราม ๖ อ.ชะอ�า จ.เพชรบุรี

ถาวร

๒๓ มีนาคม ๒๕๓๘ เยี่ยมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงพยาบาล

ศิริราช

ประสาทพร

๒๔ มีนาคม ๒๕๓๘ โครงการธรรมทายาท อ.สวนผึ้ง, โรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนตะโกล่าง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ถาวร

๒๔ มีนาคม ๒๕๓๘ พระราชทานเลี้ยงประธานาธิบดีออสเตรีย พระที่นั่ง

วิมานเมฆ

อ้วน

๒๔ มีนาคม ๒๕๓๘ เปิดนิทรรศการโครงการพิเศษของนักศึกษาสถาบัน

ราชภัฏสวนดุสิต สยามเซ็นเตอร์, ประทานทุนการศึกษา 

นักเรียนวัดเพลง อ.เมือง จ.จันทบุรี

ธงชัย

๒๕ มีนาคม ๒๕๓๘ เยี่ยม ๙๒๐ ณ โรงพยาบาลศิริราช ประสาทพร

๒๕ มีนาคม ๒๕๓๘ งานปิดภาคเรียนโรงเรียนสวนจิตรลดา ประสาทพร

๒๕ มีนาคม ๒๕๓๘ ตัดลูกนิมิตวัดคูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี ธงชัย

๒๖ มีนาคม ๒๕๓๘ ๙๒๐ เสด็จฯ ออกจากโรงพยาบาลศิริราช ประสาทพร

๒๖ มีนาคม ๒๕๓๘ ๙๐๕ ทรงบาตร ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๙๐๑ กลับจากโรงพยาบาลศิริราช

อ้วน

๒๖ มีนาคม ๒๕๓๘ บ�าเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วัน พระศพพระเจ้าวรวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล วัดเบญจฯ

ธงชัย
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๒๗ มีนาคม ๒๕๓๘ วางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๑ กองพลทหารม้า 

ที่ ๖ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

ธงชัย

๒๘ มีนาคม ๒๕๓๘ ตัดลูกนิมิต วัดคลองพัฒนา อ.วังน�้าเย็น, โรงเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย อ.วังน�้าเย็น 

จ.สระแก้ว

ถาวร

๒๙ มีนาคม ๒๕๓๘ เปิดเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

จ.นครราชสีมา

ถาวร

๓๐ มีนาคม ๒๕๓๘ งานปิดภาคเรียนโรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ, 

เยี่ยมงานกาชาด สวนอัมพร

อ้วน

๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘ เปิดศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน อ.เมือง จ.นครนายก ถาวร

๑ เมษายน ๒๕๓๘ ฝากออมสิน อาคารชัยพัฒนา, รัฐมนตรีสาธารณสุข เฝ้าฯ 

อาคารชัยพัฒนา, คณะบุคคลเฝ้าฯ ถวายพระพร ณ ศาลา

ดุสิดาลัย

อ้วน

๒ เมษายน ๒๕๓๘ บ�าเพ็ญพระราชกุศล ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ธงชัย

๒ เมษายน ๒๕๓๘ บ�าเพ็ญพระราชกุศลและเททอง วัดบวรนิเวศน์ ถาวร

๓ เมษายน ๒๕๓๘ เปิดนิทรรศการวันอนุรักษ์มรดกไทย พิพิธภัณฑสถานแห่ง

ชาติ, เปิดนิทรรศการสัปดาห์หนังสือ คุรุสภา

อ้วน

๔ เมษายน ๒๕๓๘ บวงสรวงสมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง อ.เมือง 

จ.พระนครศรีอยุธยา

ธงชัย

๔ เมษายน ๒๕๓๘ ฐานทัพเรือสัตหีบ ประทับเรือหลวงสายบุรีไปเกาะคราม 

ทอดพระเนตรบ่อเต่าใหญ่และบ่อศูนย์เกาะคราม อ.สัตหีบ 

จ.ชลบุรี

ถาวร

๑๒ เมษายน ๒๕๓๘ เยี่ยมราษฎรพื้นที่ท�ากินคีรีราษฎร์ บ้านห้วยน�้าเย็น 

ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก

อ้วน

๑๒ เมษายน ๒๕๓๘ เยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกน้อย 

อ.วังน�้าเย็น โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนการบินไทย 

อ.คลองหาด, โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านน�้าอ้อม 

กิ่งอ�าเภอเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

ถาวร

๑๔ เมษายน ๒๕๓๘ เยี่ยมราษฎรบ้านโม่งหลวง ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ อ้วน

๑๕ เมษายน ๒๕๓๘ ๑๕-๑๖ เม.ย ๒๕๓๘ เยี่ยมโครงการหลวงอ่างขาง 

ทอดพระเนตรชายแดนไทย-พม่า

อ้วน, พูลศักดิ์
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๑๘ เมษายน ๒๕๓๘ เยี่ยมราษฎรบ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา ต.แจ้ซ้อน 

อ.เมืองปาน จ.ล�าปาง

พูลศักดิ์

๕ เมษายน ๒๕๓๘ ทอดพระเนตรหาดพุดซาวัน เกาะคราม ชลบุรี

พักแรมที่ประทับหาดเตย (ทอดพระเนตรเต่า)

ถาวร

๗ เมษายน ๒๕๓๘ เยี่ยมราษฎรดอยผาหม่น-ดอยผาจิ ต.ปอ กิ่งอ�าเภอ

เวียงแก่น จ.เชียงราย

พูลศักดิ์

๗ เมษายน ๒๕๓๘ ยกช่อฟ้า ยกฉัตรวัดชินวราราม อ.เมือง, เปิดศูนย์อนามัย

และทอดพระเนตรเจดีย์หอย อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ถาวร

๘ เมษายน ๒๕๓๘ เยี่ยมราษฎรศูนย์ศิลปาชีพ บ้านแม่ต�๋า ต.เสริมซ้าย 

อ.เสริมงาม จ.ล�าปาง

พูลศักดิ์

๑๐ เมษายน ๒๕๓๘ เยี่ยมราษฎรภูชัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ต.บ่อภาค 

อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

อ้วน

๑๑ เมษายน ๒๕๓๘ เยี่ยมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอาง, 

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว, โรงเรียน

ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองบอน อ.สอยดาว 

จ.จันทบุรี

ถาวร

๑๑ เมษายน ๒๕๓๘ ทอดพระเนตรเขาสอยดาว อ.เขาสอยดาว จ.จันทบุรี ถาวร

๑๘ เมษายน ๒๕๓๘ ทอดพระเนตรงานแสดงหนังสือจีน โรงแรมแม่น�้า ถาวร

๑๙ เมษายน ๒๕๓๘ เยี่ยมราษฎรบ้านแบลีซอ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ 

จ.เชียงใหม่

อ้วน

๑๙ เมษายน ๒๕๓๘ เปิดสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ราชินี 

บ้านดอนไร่ ต.หนองสะเดา อ.สามซุก จ.สุพรรณบุรี

ธงชัย

๒๐ เมษายน ๒๕๓๘ พิธีอัญเชิญพระแก้วหยก วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ ถาวร

๒๖ เมษายน ๒๕๓๘ ตัดลูกนิมิตพระอุโบสถ วัดหนองขมิ้น อ.เมืองสระบุรี,

เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ ณ ศาลากลาง จ.สระบุรี

ถาวร

๒๗ เมษายน ๒๕๓๘ เปิดตึกสกลสังฆปรินายก จ.บุรีรัมย์ ถาวร

๒๘ เมษายน ๒๕๓๘ เปิดตึกโรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย, วางศิลาฤกษ์ 

อาคารสมาคมดนตรี ถนนสามเสน

ถาวร

๒๙ เมษายน ๒๕๓๘ พิธีพุทธาภิเษก เจ้าแม่กวนอิม วัดบวรฯ ธงชัย

๓ พฤษภาคม ๒๕๓๘ ทักษิณานุประทาน ฉัตรมงคล อมรินทรฯ อ้วน

๓ พฤษภาคม ๒๕๓๘ เปิดโรงงานบริดจสโตน อ.หนองแค จ.สระบุรี ธงชัย

๕ พฤษภาคม ๒๕๓๘ พระราชพิธีฉัตรมงคล พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท อ้วน
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๖ พฤษภาคม ๒๕๓๘ พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จฯพระพี่นางเธอกรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์ อมรินทร์

อ้วน

๖ พฤษภาคม ๒๕๓๘ พิธีสถาปนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระที่นั่ง

อมรินทรฯ

ธงชัย

๙ พฤษภาคม ๒๕๓๘ เปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา สนามหลวง อ้วน

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๘ พระยาแรกนาหว่านข้าวนาสวนจิตรฯ, ทอดพระเนตร

โครงการส่วนพระองค์

อ้วน,ถาวร

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๘ เวียนเทียนวันวิสาขบูชา วัดพระแก้ว พูลศักดิ์

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๘ พระราชทานเพลิงศพเจ้าพงศ์ธาดา ณ ล�าพูน  จ.ล�าพูน ถาวร

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๓๘ เปิดระบบขนส่งน�้ามันทางท่อ การปิโตรเลียมแห่ง

ประเทศไทย อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี

อ้วน

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๘ เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ราชินี วิทยาลัย

ภาคกลาง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ธงชัย

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๓๘ เปิดบ้านฉุกเฉิน ๓ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี แขวง

สีกัน ดอนเมือง

ธงชัย

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๓๘ เปิดป้ายโรงเรียนวรราชาธินัดดามาตุวิทยา ต.คลองพระ- 

อุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ธงชัย

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๘ เปิดสัมนาสื่อพัฒนาเด็กไทยวัยเรียนรู้ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ธงชัย

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๓๘ เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ หน้าที่ว่าการอ�าเภอ

ศรีราชา จ.ชลบุรี, เปิดพิพิธภัณฑ์พลเรือเอกพระเจ้า-

บรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ 

จ.ชลบุรี

อ้วน

๑ มิถุนายน ๒๕๓๘ เปิดงานเฉลิมฉลองปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย 

๒๕๓๘ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ

ถาวร

๕ มิถุนายน ๒๕๓๘ พระราชทานกระบี่นักเรียนนายร้อย สวนอัมพร พูลศักดิ์

๖ มิถุนายน ๒๕๓๘ ทอดพระเนตรดอนหอยหลอด เก็บหอยหลอด 

จ.สมุทรสงคราม, เปิดบริษัท ควีนมารีนฟู้ด จ�ากัด 

ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

อ้วน

๘ มิถุนายน ๒๕๓๘ เปิดอาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหิดล

พูลศักดิ์

๘ มิถุนายน ๒๕๓๘ เททองพระบรมรูป ร.๑ วัดบวรนิเวศฯ อ้วน



วันที่ถ่าย ชื่อ  ผู้ถ่าย

412  โครงการศึกษาเพ่ือการอนุรักษ์ภาพยนตร์ส่วนพระองค์

๘ มิถุนายน ๒๕๓๘ วางพานพุ่ม กระทรวงพาณิชย์, บ�าเพ็ญพระราชกุศล

วันกิติยากร วัดราชบพิธ

ธงชัย

๙ มิถุนายน ๒๕๓๘ เปิดตึกแพทยศาสตร์ทหารบก โรงพยาบาลพระมงกุฏฯ ธงชัย

๑๗ มิถุนายน ๒๕๓๘ เททองหล่อพระบรมรูป ร.๔ วัดพระแก้ว ถาวร

๑๙ มิถุนายน ๒๕๓๘ วางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรม วัดอินทรวิหาร 

บางขุนพรหม

ถาวร

๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ ยกช่อฟ้าวัดไพบูลย์ศรัทธาธรรม อ.กบินทร์บุรี 

จ.ปราจีนบุรี, ตัดลูกนิมิตพระอุโบสถ และยกฉัตร 

พระประธาน วัดหนองจรเข้ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

อ้วน

๒๓ มิถุนายน ๒๕๓๘ เปิดอาคารหลวงปู่บุญตา ๘๙ โรงพยาบาลโคกส�าโรง,

เปิดอาคารโรงเรียนวินิตศึกษา, เททองหล่อพระประธาน

ศาลาเอนกประสงค์, เปิดศูนย์เด็กเล็กสิรินธร วัดมงคลชัย

พัฒนา อ.เมือง จ.ลพบุรี

ถาวร

๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๘ ประธานรางวัลประกวดกลอนไดกุ โรงแรมนิกโก้มหานคร 

ถนนรัชดาภิเษก

ธงชัย

๒๕ มิถุนายน ๒๕๓๘ ฝึกด�าน�้า ฐานทัพเรือสัตหีบ ธงชัย

๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๘ วางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์ประจ�าเมืองก�าแพงเพชร, 

พระราชทานธงลูกเสือชาวบ้าน

พูลศักดิ์

๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๘ ๒๖-๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๘ ฝึกด�าน�้า ฐานทัพเรือสัตหีบ ธงชัย

๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๘ ฝึกด�าน�้า ฐานทัพเรือสัตหีบ ธงชัย

๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๘ บวงสรวงสมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จ.อยุธยา ถาวร

๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๘ ๒๗-๒๙ มิถุนายน ๒๕๓๘ ฝึกด�าน�้า ฐานทัพเรือสัตหีบ ธงชัย

๒๙ มิถุนายน ๒๕๓๘ ทอดพระเนตรโครงการห้วยจะค่าน อ.เชียงดาว 

จ.เชียงใหม่

ถาวร

๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ ฝึกด�าน�้า ฐานทัพเรือสัตหีบ ธงชัย

๑ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ประทานปริญญาบัตรพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพ 

คริสเตียน

ธงชัย

๒ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ฝึกด�าน�้า ฐานทัพเรือสัตหีบ ธงชัย

๔ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ประทานปริญญาบัตรพยาบาล สวนอัมพร ธงชัย

๖ กรกฎาคม ๒๕๓๘ เจิมเทียนพรรษา วัดอาวุธฯ เขตบางพลัด ธงชัย

๗ กรกฎาคม ๒๕๓๘ คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยฮอพกินส์แห่งสหรัฐอเมริกา

เฝ้าฯ ณ พระที่นั่งวิมานเมฆ

ถาวร
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๗ กรกฎาคม ๒๕๓๘ เจิมเทียนพรรษาวัดศรีสุดาราม บางกอกน้อย ธงชัย

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๘ เปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม อ้วน,ธงชัย

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๘ เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา พุทธมณฑล ถาวร

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ประทานอาหารโรงพยาบาลต�ารวจ, โรงพยาบาล

ทหารผ่านศึก

ธงชัย

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ปลูกต้นไม้ร่วมกับนิสิตเกษตร บริเวณเรือนต้น 

สวนจิตรลดาฯ

ประสาทพร

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ประทานอาหารบ้านบางแค, คณะบุคคลเฝ้าฯ พระที่นั่ง

อัมพร

ธงชัย

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘ พระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถาวร

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘ บ�าเพ็ญพระราชกุศล ณ พระที่นั่งอัมพร ธงชัย

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ทรงบาตร ณ พระที่นั่งอัมพร ธงชัย

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ทรงบาตรวันประสูติ พระที่นั่งอัมพร ธงชัย

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายบุญเอื้อ ถวายชื่อนายก

รัฐมนตรี บรรหาร

อ้วน

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๓๘ พระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถาวร

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ทอดพระเนตรการแสดงวัฒนธรรมไทยของเยาวชนไทย 

วัดวชิรธรรมประทีป นครนิวยอร์ก สวนอัมพร

ธงชัย

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๘ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดล สวนอัมพร อ้วน

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๘ เปิดห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ถาวร

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘ นายกรัฐมนตรีบรรหารถวายชื่อคณะรัฐมนตรี อ้วน

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดล สวนอัมพร ธงชัย

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ขบวนพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ธงชัย

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๘ พระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทรา- 

บรมราชชนนี พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

อ้วน

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ประชาชนสรงน�้า ณ ศาลาสหทัยสมาคม

พระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทรา-

บรมราชชนนี

ประสาทพร

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๘ พระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทรา- 

บรมราชชนนี พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ประสาทพร
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๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ประชาชน ศาลาสหทัยสมาคม 

พระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทรา-

บรมราชชนนี

พูลศักดิ์

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ประชาชน, พระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระศรี-

นครินทราบรมราชชนนี

ศิรพรรณ

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ๙๐๑, ๙๐๒ บ�าเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

๒๐ ก.ค. ๒๕๓๘ ๙๐๕ พระราชทานปริญญาบัตร 

เทคโนโลยีราชมงคล ปทุมธานี

ถาวร

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ถวายภัตตาหารเช้า พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

พระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทรา-

บรมราชชนนี

อ้วน

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๘ นายกรัฐมนตรีบรรหาร น�าคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ อ้วน

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ๒๐-๒๒ ก.ค. ๒๕๓๘ บ�าเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ธงชัย, 

ประสาทพร, อ้วน

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘ บ�าเพ็ญพระราชกุศลเช้า พระบรมศพสมเด็จพระศรี-

นครินทราบรมราชชนนี  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ประสาทพร

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘ บ�าเพ็ญพระราชกุศลเพล พระบรมศพสมเด็จพระศรี-

นครินทราบรมราชชนนี  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท, 

ประชาชนลงนาม ศาลาสหทัยสมาคม

ประสาทพร

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ๙๐๗ ประทานปริญญาบัตรพยาบาล โรงพยาบาลมิชชั่น

๙๐๗, ๙๐๘ พิธีมิซซา โบสถ์อัสสัมชัญ บางรัก

ธงชัย

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๘ บ�าเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปาทาน ๗ วัน พระบรมศพ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  พระที่นั่งดุสิตมหา-

ปราสาท

อ้วน,ประสาทพร

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๘ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถาวร

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๘ บ�าเพ็ญพระราชกุศล ทักษิณานุปาทาน ๗ วัน พระบรม

ศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  พระที่นั่งดุสิต

มหาปราสาท

อ้วน, ธงชัย, 

ประสาทพร

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๘ เลี้ยงพระเช้า พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประสาทพร

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ประชาชนเข้าถวายสักการะ พระบรมศพสมเด็จพระศรี-

นครินทราบรมราชชนนี  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ประสาทพร
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๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ประชาชนถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระศรี-

นครินทราบรมราชชนนี  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ประสาทพร

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๓๘ พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด

พิษณุโลก

ถาวร

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๓๘ บ�าเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพสมเด็จพระศรีนคริน-

ทราบรมราชชนนี  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท,

ทอดพระเนตรแบบพระเมรุ, ประชาชนสักการะ

ประสาทพร

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๓๘ บ�าเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพสมเด็จพระศรีนคริน-

ทราบรมราชชนนี  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เช้า

ประสาทพร

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๓๘ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถาวร

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ประชาชนสักการะพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทรา-

บรมราชชนนี พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ประสาทพร

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๘ บ�าเพ็ญพระราชกุศล พระบรมศพสมเด็จพระศรีนคริน-

ทราบรมราชชนนี  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประชาชน 

สักการะ

อ้วน

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๘ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ธงชัย

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ประชุมสัมนา “การศึกษาชุมชนนานาชาติ” โรงแรม

แอมบาสเดอร์ ชลบุรี

๑ สิงหาคม ๒๕๓๘ บ�าเพ็ญพระราชกุศลเลี้ยงพระ  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท อ้วน

๔ สิงหาคม ๒๕๓๘ งานแสดงตราไปรษณีย์ฯ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว, 

เสด็จฯ สถานฟื้นฟูแรงงาน ต.บางพูด กระทรวงแรงงาน 

จ.ปทุมธานี

ถาวร

๗ สิงหาคม ๒๕๓๘ เลี้ยงเพล พระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช-

ชนนี พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ประสาทพร

๘ สิงหาคม ๒๕๓๘ ประชุมกรรมการโรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ ส�านัก

พระราชวัง

ถาวร

๙ สิงหาคม ๒๕๓๘ เยี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี อ้วน

๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๘ บ�าเพ็ญพระราชกุศล พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท, 

ประชาชนถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระศรี-

นครินทราบรมราชชนนี  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ประสาทพร

๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๘ ๙๐๕ รับของถวาย วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

๙๐๒ ศาลาดุสิดาลัย

ถาวร
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๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๘ ทรงบาตร พระต�าหนัก อ้วน

๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๘ คณะบุคคลเฝ้าฯ ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนม- 

พรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย

อ้วน

๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๘ วันแม่แห่งชาติ สวนอัมพร ธงชัย

๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๘ บ�าเพ็ญพระราชกุศลวันเฉลิมฯ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ถาวร

๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๘ บ�าเพ็ญพระราชกุศลวันเฉลิมฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหา

ปราสาท

อ้วน

๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๘ คณะบคุคลเฝ้าฯ รบัพระราชทานรางวลัการประกวดเปียโน ธงชัย

๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๘ คณะทูตและกงสุลไทยประจ�าต่างประเทศเฝ้าฯ อ้วน

๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๘ ฟังบรรยายสรุป ทอดพระเนตรสถานเพาะเลี้ยงม้าของ

สภากาชาดไทย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.ชะอ�า 

จ.เพชรบุรี, โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนวังส้มป่อย 

อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ถาวร

๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๘ บ�าเพ็ญพระราชกุศล พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประสาทพร

๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๘ เปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว

ถาวร

๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๘ สกุลในราชินีกุลบ�าเพ็ญพระราชกุศล พระที่นั่งดุสิตมหา

ปราสาท

อ้วน

๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๘ เสด็จฯ แทนพระองค์เปิดอนุสาวรีย์ ร.๕ ศาลากลาง 

จ.น่าน, ห่มผ้าทิพย์เจดีย์ พระบรมธาตุแช่แห้ง อ.เมือง 

จ.น่าน

พูลศักดิ์

๑ กันยายน ๒๕๓๘ เสด็จฯกรมทหารราบที่ ๒๑ รอ. ทหารเสือ ชลบุรี ธงชัย

๒ กันยายน ๒๕๓๘ ประชาชน พระที่นั่งมหาดุสิตปราสาท ประสาทพร

๕ กันยายน ๒๕๓๘ บ�าเพ็ญพระราชกุศล พระบรมศพสมเด็จพระศรีนคริน-

ทราบรมราชชนนี ๕๐ วัน พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ประสาทพร, 

ธงชัย

๖ กันยายน ๒๕๓๘ บ�าเพ็ญพระราชกุศล พระบรมศพสมเด็จพระศรีนคริน-

ทราบรมราชชนนี ๕๐ วัน พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ประสาทพร

๑๑ กันยายน ๒๕๓๘ พิธีกงเต็กจีนนิกาย พระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทรา-

บรมราชชนนี  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ประสาทพร

๑๒ กันยายน ๒๕๓๘ เจ้าฟ้าเพชรฯ บ�าเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

อ้วน
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๑๓ กันยายน ๒๕๓๘ ประชุมกรรมการจัดงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนคริน-

ทราบรมราชชนนี  ท�าเนียบรัฐบาล

พูลศักดิ์

๑๖ กันยายน ๒๕๓๘ เจ้าชายและเจ้าหญงิญีปุ่น่ ถวายสกัการะพระบรมศพสมเดจ็

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

อ้วน

๑๘ กันยายน ๒๕๓๘ พิธีกงเต๊กอนัมนิกาย พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประสาทพร

๑๘ กันยายน ๒๕๓๘ พิธีกงเต็กอนัมนิกาย พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประสาทพร

๑๘ กันยายน ๒๕๓๘ พิธีกงเต็กอนัมนิกาย พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท อ้วน

๑๙ กันยายน ๒๕๓๘ รับเสด็จพระราชินีฟาบีโอลา บก.ทอ. ดอนเมือง (ราชินี

แห่งเบลเยียม)

อ้วน

๑๙ กันยายน ๒๕๓๘ เสด็จพระราชินีฟาบีโอลา พระที่นั่งบรมพิมาน, สักการะ

พระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ธงชัย

๑๙ กันยายน ๒๕๓๘ ประชุมผู้เกี่ยวข้องการแก้ไขและป้องกันน�้าท่วม เฝ้าฯ 

ส�านักพระราชวัง

ธงชัย

๑๙ กันยายน ๒๕๓๘ พระราชินีฟาบีโอลาเฝ้าฯ ถาวร

๒๐ กันยายน ๒๕๓๘ พระราชินีแห่งเบลเยียมและเจ้าชาย, เจ้าหญิงแห่งญี่ปุ่น

เฝ้าฯ พระที่นั่งวิมานเมฆ

อ้วน

๒๒ กันยายน ๒๕๓๘ ราชินีแห่งเบลเยียมทอดพระเนตรศิลปาชีพ สวนจิตรลดา อ้วน

๒๕ กันยายน ๒๕๓๘ พิธีกงเต็กสงฆ์นิกายจีนทั่วประเทศ พระที่นั่งดุสิตมหา

ปราสาท

ถาวร

๒๗ กันยายน ๒๕๓๘ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จ.สตูล ถาวร

๒๘ กันยายน ๒๕๓๘ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนกลุ่ม ๕ ประชารัฐ, 

นิคมสร้างตนเองควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

ถาวร

๒๙ กันยายน ๒๕๓๘ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว โรงเรียนเจริญศรีศึกษา, ปริญญา

บัตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ถาวร

๓๐ กันยายน ๒๕๓๘ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สงขลา

ถาวร

๒ ตุลาคม ๒๕๓๘ ทอดพระเนตรสถานีบ�ารุงพันธุ์สัตว์ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ถาวร

๒ ตุลาคม ๒๕๓๘ พิธีกงเต็ก พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประสาทพร

๕ ตุลาคม ๒๕๓๘ ยกช่อฟ้า ตัดลูกนิมิต วัดบ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก ถาวร

๑๑ ตุลาคม ๒๕๓๘ ถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย วัดคีรีวิหาร อ.เมือง 

จ.ตราด

ถาวร
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๑๓ ตุลาคม ๒๕๓๘ ถวายผ้าพระกฐิน วัดชูจิตธรรมาราม อ.วังน้อย 

จ.พระนครศรีอยุธยา

ถาวร

๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๘ แปรพระราชฐาน จ.นราธิวาส สนามบินบ้านทอน อ้วน

๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๘ ๙๐๑, ๙๐๔ ถวายผ้าพระกฐิน วัดบวรนิเวศฯ ๙๐๔ กฐิน

วัดเทพฯ ๙๐๑ คณะป้องกันน�้าท่วมเฝ้าฯ พระที่นั่งดุสิต

มหาปราสาท

ธงชัย

๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๘ ถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตร ประสาทพร

๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๘ บ�าเพ็ญพระราชกุศล พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประสาทพร

๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๘ เสด็จฯ วัดพุทธ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส อ้วน

๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๘ เยี่ยมราษฎรหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ ต.โฆษิต 

อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

อ้วน

๑๙ ตุลาคม ๒๕๓๘ ถวายผ้าพระกฐินวัดราชบพิธ วัดมหาธาตุ ถาวร

๑๙ ตุลาคม ๒๕๓๘ ถวายผ้าพระกฐินวัดราชประดิษฐ์ ธงชัย

๑๙ ตุลาคม ๒๕๓๘ บ�าเพ็ญพระราชกุศล พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประสาทพร

๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๘ เยี่ยมราษฎรบ้านคลอแระ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส อ้วน

๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๘ ถวายผ้าพระกฐินวัดนิเวศนธรรมประวัติ บางปะอิน 

จ.อยุธยา

ธงชัย

๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๘ เยีย่มราษฎรวดัชนาราม บ้านไทยสขุ อ.รอืเสาะ จ.นราธวิาส อ้วน

๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๘ สนามบินสุราษฎร์ธานี ประทับแรมเขื่อนรัชประภา อ้วน

๒๓ ตุลาคม ๒๕๓๘ เยี่ยมราษฎรบ้านเนินธัมมัง ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ 

จ.นครศรีธรรมราช

อ้วน

๒๓ ตุลาคม ๒๕๓๘ วางพวงมาลาพระบรมรูปทรงม้า วันปิยะมหาราช ธงชัย

๒๓ ตุลาคม ๒๕๓๘ บ�าเพ็ญพระราชกุศลวันปิยะมหาราช พระที่นั่งอมรินทรฯ ถาวร

๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๘ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประสาทพร

๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๘ ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ วิทยาเขตนิด้า  

จ.นครราชสีมา

ถาวร

๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๘ บ�าเพ็ญพระราชกุศล ๑๐๐ วัน พระบรมศพสมเด็จพระ-

ศรีนครินทราบรมราชชนนี

ประสาทพร

๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๘ เสด็จฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ถาวร

๒๖ ตุลาคม ๒๕๓๘ บ�าเพ็ญพระราชกุศล ๑๐๐ วัน พระบรมศพสมเด็จพระ-

ศรีนครินทราบรมราชชนนี

ประสาทพร
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๒๗ ตุลาคม ๒๕๓๘ เยี่ยมราษฎร วัดทรายทอง บ้านบากง อ.รือเสาะ 

จ.นราธิวาส

อ้วน

๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๘ เปิดศูนย์ฝึกอาชีพวัดช้างให้ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี อ้วน

๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๘ ๙๐๔ พิธีกงเต็ก พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

๙๐๑ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท / คณะน�้าท่วมเฝ้าฯ

ประสาทพร

๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๘ เยี่ยมราษฎรบ้านกาหลง ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส อ้วน

๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๘ เยี่ยมราษฎรน�้าท่วม ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๓๔, ๘๐, ๘๒, 

๘๖

ธงชัย

๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๘ รับของบริจาคช่วยน�้าท่วม ปากซอยสวนพลู และที่

สนามเป้า

ธงชัย

๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๘ พระราชทานรางวัลอิหม่ามและครู โรงเรียนสอนศาสนา

อิสลาม ศาลาบุหลัน, พระราชทานรางวัลการแข่งเรือ

กอและและเรือยาว พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์

อ้วน

๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๘ พระชายาสุลต่านแห่งรัฐกลันตัน มาเลเซีย ทอดพระเนตร

ศิลปาชีพ พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์

๙๐๒ พระชายาสุลต่านเฝ้าฯ

อ้วน

๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ เยีย่มราษฎรบ้านโต๊ะโมะ ต.ภเูขาทอง อ.สคุรินิ จ.นราธวิาส อ้วน

๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ ประชมุการพระราชทานเพลงิพระบรมศพฯ ท�าเนยีบรฐับาล ธงชัย

๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ ๙๐๑ เทศน์ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

๙๐๔ พิธีกงเต็ก

ประสาทพร

๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ บ้านละเวง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี อ้วน

๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ ถวายผ้าพระกฐินวัดวังไทร อ.เมือง จ.นครนายก ถาวร

๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ ทอดพระเนตรนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ธนาคาร

กรุงเทพ ผ่านฟ้า

ธงชัย

๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ ทอดพระเนตรเครื่องปั้นดินเผา ศูนย์ศิลปาชีพพระต�าหนัก

ทักษิณฯ

อ้วน

๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ พระทีน่ัง่ดสุติมหาปราสาท, คณะราชประชานเุคราะห์เฝ้าฯ 

ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ธงชัย

๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ นิทรรศการทันตสุขภาพ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ธงชัย

๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ นมัสการพระบรมธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ 

วัดพุทธาธิวาส อ.เบตง จ.ยะลา

อ้วน
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๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ เปิดงานเวิล์ดเทค ๑๙๙๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

จ.นครราชสีมา

ถาวร

๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ ทอดพระเนตรงานเวิล์ดเทค ๑๙๙๕ มหาวิทยาลัยเทคโน- 

โลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

ถาวร

๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ ถวายผ้าพระกฐินวัดวรจรรยาวาส แขวงวัดพระยาไกร 

กทม.

ธงชัย

๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ ประทานรางวัลประกวดศิลปกรรม ปตท. (การปิโตรเลียม

แห่งประเทศไทย) หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ถาวร

๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ วัดภูมินทร์, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน, เสาดินนาน้อย, 

กาดแลง อ.เมือง จ.น่าน

ถาวร

๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ เยี่ยมผู้ถูกน�้าท่วม เขตตลิ่งชัน วัดศรีประวัติ กทม. และ

นนทบุรี

ธงชัย

๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ พิพิธภัณฑ์ทหารทุ่งช้าง จ.น่าน, ตลาดชายแดนห้วยโก๋น 

จ.น่าน

ถาวร

๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ งานวันคนพิการ สวนอัมพร, งานแม่ดีเด่นเมืองพัทยา ธงชัย

๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ รับของบริจาคช่วยน�้าท่วม ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค, 

เยี่ยมราษฎรที่ถูกน�้าท่วม วัดปุรณาวาส เขตตลิ่งชัน

ธงชัย

๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ นายเดวิด รอคกี้เฟลเลอร์ เฝ้าฯ พระที่นั่งวิมานเมฆ พูลศักดิ์

๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ เสด็จฯ ดอยภูคา อ.ปัว จ.น่าน ถาวร

๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ แปรพระราชฐาน จ.สกลนคร อ้วน

๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ ทูตถวายสาส์น ๕ ราย ธงชัย

๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ เทศน์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ถวายเครื่องดันน�้า ประสาทพร

๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ ทอดพระเนตรโรงช้างต้น, ปล่อยสัตว์ พระต�าหนักภูพาน

ราชนิเวศน์

อ้วน

๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ เยี่ยมราษฎรบ้านกุดสะกอย ต.โพธิ์ไพศาล อ.กุศุมาลย์ 

จ.สกลนคร

อ้วน

๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท, คณะน�้าท่วมเข้าเฝ้าฯ ประสาทพร

๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ เยี่ยมราษฎรบ้านหาดแพง อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม อ้วน

๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ เปิดการจัดโต๊ะนานาชาติ โรงแรมฮิลตัน ธงชัย

๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ เยี่ยมราษฎรบ้านหนองฮู ต.บ้านท่าดอกค�า อ.บึงโขงหลง 

จ.หนองคาย

อ้วน
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๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ เยี่ยมราษฎรที่ถูกน�้าท่วมหมู่บ้านไวท์เฮ้าส์และบ้านประทุม 

อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ธงชัย

๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ เยี่ยมราษฎรบ้านก�าแมด ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี อ้วน

๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ เยี่ยมราษฎรอ่างเก็บน�้าล�าพะยังตอนบน บ้านกุดตอแก่น 

ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

อ้วน

๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ เปิดสัมนารีโมทเซ็นซิ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถาวร

๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ ทูตถวายสาส์น ศิรพรรณ

๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ เยี่ยมราษฎรศูนย์ศิลปาชีพ บ้านกุดนาขาม อ.เจริญศิลป์ 

จ.สกลนคร

อ้วน

๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ เยี่ยมราษฎรศูนย์ศิลปาชีพ วัดเสนานฤมิตร ต.นาแต้ 

อ.ค�าตากล้า จ.สกลนคร

อ้วน

๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ เทศน์   ณ  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประสาทพร

๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ เปิดบริษัทอีซูซุสยาม เขตประเวศน์ ธงชัย

๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ เยีย่มสหกรณ์โคนมวารชิภมู,ิ เปิดอาคารผูป่้วย โรงพยาบาล

อากาศอ�านวย, โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ อ.พรรณนานคิม, 

โรงเรียนชุมชนแสนพันธมิตรภาพที่ ๒๑๑ อ.กุสุมาลย์ 

จ.สกลนคร

ถาวร

๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ นมัสการพระอาจารย์แบน วัดพระธรรมเจดีย์ 

อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

อ้วน

๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ พิธีลอดซุ้มประตูเมืองต้อนรับช้างต้นพระวิมลรัตนกิริณี

และพระศรีนรารัฐราชกิริณี โรงช้างต้น พระต�าหนักภูพาน

ราชนิเวศน์

อ้วน

๒๔ พฤศจิกายน 

๒๕๓๘

ทอดพระเนตรซากไดโนเสาร์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์, 

วิทยาลัยอาชีพขอนแก่น, โรงเรียนบ้านกุดหว้า อ.หนอง- 

สองห้อง จ.ขอนแก่น

ถาวร

๒๕ พฤศจิกายน 

๒๕๓๘

ประกวดผ้าไหม ลานค�าหอม พระต�าหนักภูพานราช-

นิเวศน์

อ้วน

๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ ๙๐๕ พิธีพุทธาภิเษก หล่อพระวัดบวรฯ

๙๐๗, ๙๐๘ เปิดงาน ๑๙๙๕ ศูนย์การประชุมสิริกิติ์,

เปิดงานมหกรรมโคมไฟ สวนสยาม

ธงชัย

๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ ประทับแรมภูหลวง จ.เลย อ้วน
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๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ เยี่ยมโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ผานาง- ผาเกิ้ง 

บ้านนายาว ต.ผาอินทร์แปลง กิ่งอ.เอราวัณ จ.เลย

อ้วน

๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ ประกวดกิจกรรมรุ่นเยาว์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ธงชัย

๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ บ�าเพ็ญพระราชกุศล พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ธงชัย

๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ ทูตเฝ้าฯ ถวายสาส์น ศิรพรรณ

๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ เยี่ยมราษฎรบ้านน้อมเกล้า ต.มุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร อ้วน

๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ ผู้น�าระดับสูงเฝ้าฯ ธงชัย

๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ ทอดพระเนตรนิทรรศการการอนุรักษ์ป่าดงใหญ่ เยี่ยม

ราษฎร บ้านสร้างถ่อนอก ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน 

จ.อ�านาจเจริญ

อ้วน

๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๓๘ ทอดพระเนตรแม่น�้าสองสี บ้านท่าแพ ต.ค�าเขื่อน 

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

อ้วน

๑ ธันวาคม ๒๕๓๘ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน 

อ.สนามชัยเขต, โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

บ้านนายาว จ.ฉะเชิงเทรา

ถาวร

๑ ธันวาคม ๒๕๓๘ เยี่ยมราษฎรหน่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าโดมน้อย 

บ้านหนองขอน ต.โคมประดิษฐ์ อ.น�้ายืน  จ.อุบลราชธานี

อ้วน

๓ ธันวาคม ๒๕๓๘ พิธีตรวจพลสวนสนามทหารรักษาพระองค์ ณ ลาน

พระบรมรูปทรงม้า

อ้วน, ธงชัย 

ประสาทพร, 

๔ ธันวาคม ๒๕๓๘ คณะบุคคลเฝ้าฯ ถวายพระพรหม ณ ศาลาดุสิดาลัย อ้วน, ถาวร, ธงชัย

๕ ธันวาคม ๒๕๓๘ ออกมหาสมาคม พระที่นั่งอมรินทรฯ, บรรพชิตจีน ญวน 

ถวายพระพร, จุดเทียนสวดนพเคราะห์, พระราชทาน

สังฆหวัตถุ วัดพระแก้ว, ตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ 

พระที่นั่งอมรินทรฯ, รองณรงค์ฤทธิ์ รับพุ่มถวายประตู

เครื่องขาว

อ้วน

๕ ธันวาคม ๒๕๓๘ ออกมหาสมาคม อมรินทรฯ คณะน�้าท่วมเฝ้าฯ พระที่นั่ง

ดุสิตมหาปราสาท

ประสาทพร

๖ ธันวาคม ๒๕๓๘ บ�าเพ็ญพระราชกุศลวันเฉลิม พระที่นั่งอมรินทรฯ ธงชัย

๖ ธันวาคม ๒๕๓๘ ทูตถวายพระพร, FAO ถวายเหรียญ พระที่นั่งจักรี ธงชัย, ถาวร

๖ ธันวาคม ๒๕๓๘ ทูตถวายพระพร, FAO ถวายเหรียญ พระที่นั่งจักรี

บ�าเพ็ญพระราชกุศล พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

อ้วน

๖ ธันวาคม ๒๕๓๘ ทูตถวายพระพร, FAO ถวายเหรียญ พระที่นั่งจักรี ประสาทพร
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๗ ธันวาคม ๒๕๓๘ ทรงบาตร, บ�าเพ็ญพระราชกุศลวันประสูติ พระที่นั่ง

อัมพรสถาน

ธงชัย

๗ ธันวาคม ๒๕๓๘ งานสโมสรสันนิบาต ท�าเนียบรัฐบาล ประสาทพร

๑๐ ธันวาคม ๒๕๓๘ ๙๐๑ วางพุ่มสักการะ ร.๗ รัฐสภา, บ�าเพ็ญพระราชกุศล

วันรัฐธรรมนูญ, อนันตสมาคม 

๙๐๗ วันพระปรมานุชิตชิโนรส วัดโพธิ์

ธงชัย

๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๘ เปิดการประชุมนานาชาติวิชาการ ของสถาบันวิจัย

จุฬาภรณ์ ฯ โรงแรมแชงกรีลา

ทศพล

๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๘ เปิดห้องสมุดพระอาจารย์ศรีมหาวีโร อ.วาปีปทุม 

พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

จ.มหาสารคาม

ถาวร

๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๘ ประทานเหรียญกาชาดสวนอัมพร ธงชัย

๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๘ บ�าเพ็ญพระราชกุศล พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท, 

งานศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ธงชัย

๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๘ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร

ถาวร

๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๘ ผู้น�าประเทศอาเซียนเฝ้าฯ ธงชัย

๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๘ โครงการอาสากาชาด สภากาชาดไทย มีนบุรี, วัดปทุม- 

วนาราม กทม.

ธงชัย

๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๘ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 

พระราชทานเพลิงพระธรรมเสนานี วัดมณีวนาราม 

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

พูลศักดิ์

๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๘ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ถาวร

๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๘ เจ้าหญิงเอเลนาเฝ้าฯ ศิรพรรณ

๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๘ เททองหล่อพระพิมพ์ จิตรลดา วัดพระแก้ว อ้วน

๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๘ เปิดอาคารเวชศาสตร์ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน นนทบุรี ธงชัย

๑๘ ธันวาคม ๒๕๓๘ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร ต.ปิลอค 

อ.ทองผาภูมิ, ชายแดนไทย พม่า, โรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดน สุนทรเวช บ้านไร่ อ.สังขละ จ.กาญจนบุรี

ถาวร

๑๘ ธันวาคม ๒๕๓๘ เจิมเสาเอกเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ วัดประทุมธาราม 

ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาถ

ธงชัย

๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๘ โรงเรียนบ้านองหลุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ถาวร
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๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๘ เยี่ยมที่ท�าการโครงการหลวง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ธงชัย

๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๘ ทอดพระเนตรโครงการหลวงห้วยลึก ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว 

จ.เชียงใหม่

ธงชัย

๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๘ ประธานที่ปรึกษาทางการเมืองสาธารณรัฐประชาชนจีน 

เฝ้าฯ

ทศพล

๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๘ เปิดงานโครงการหลวง โรงแรมดิอิมเพรส จ.เชียงใหม่ ธงชัย

๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๘ ชาวเขาท�าพิธีสืบชะตา ๙๐๑ บ้านขุนกลาง อินทนนท์ 

อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ธงชัย

๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๘ จุดเทียนชัย วัดเทพศิรินทร์ ถาวร

๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๘ วางศิลาฤกษ์อาคารสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจลุ่มแม่น�้าโขง, อาคารสุนทร-อารยา เปิดป้าย

คณะศึกษาศาสตร์, พระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ้วน

๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๘ พิธีพุทธาภิเษกเหรียญสมเด็จพระญาณสังวร วัดพระแก้ว ธงชัย

๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๘ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน 

อ.ชาติตระการ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า จ.พิษณุโลก

ถาวร

๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๘ วางพานพุ่มพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ ศิรพรรณ

๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๘ พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธนวราชบพิธ พระพิมพ์จิตรลดา 

วัดพระแก้ว

อ้วน

๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๘ เปิดเขื่อนแม่ปิงตอนล่าง อ.สามเงา,โรงเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดนมอเกอร์ อ.พบพระ จ.ตาก

ถาวร

๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๘ เยี่ยมศูนย์อพยพกะเหรี่ยง อ.พบพระ, โรงเรียนรวมใจ

พัฒนา จ.ตาก

ถาวร

๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๘ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์, โรงเรียนโสตศึกษา อ.เมือง 

จ.ตาก

ถาวร

๔ มกราคม ๒๕๓๙ โครงการให้ค�าแนะน�าการพยาบาลทางระบบสื่อสาร 

วิทยาลัยพยาบาล ราชวิถี, ประชุมงาน ๑๐๐ ปี 

โรงพยาบาลศิริราช

ธงชัย

๔ มกราคม ๒๕๓๙ เปิดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์การประชุม

สิริกิติ์

พระราชทานปริญญาบัตรสถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ทศพล
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๘ มกราคม ๒๕๓๙ พระราชทานเพลิงศพพระราชนิโรธรังสี หลวงปู่เทศก์ 

วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย

ทศพล

๙ มกราคม ๒๕๓๙ พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ถาวร

๑๒ มกราคม ๒๕๓๙ เปิดอาคารมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ทศพล

๑๒ มกราคม ๒๕๓๙ เปิดนิทรรศการ ๑๐๐ ปี พยาบาลศิริราช ธงชัย

๑๓ มกราคม ๒๕๓๙ เปิดงานวันเด็ก บ้านมนังคศิลา, พระที่นั่งวิมาณเมฆ, งาน

ประกวดกายบริหาร นักเรียนโรงเรียนอนุบาล ศูนย์การค้า

ฟิวเจอร์ปาร์ค บางแค

ธงชัย




