


ทวยราษฎร์ร้อยดวงใจ น้อมอาลัยพระภูมินทร์

ประมวลภาพประวัติศาสตร์พระราชพิธีและงานพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร

ในส่วนภูมิภาค ของกระทรวงมหาดไทย





	 นับจากวันที่	๙	มิถุนายน	๒๔๘๙	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	

ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ	 และได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	

เมื่อวันที่	 ๕	 พฤษภาคม	๒๔๙๓	 ว่า	 “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม	 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”	

ตลอดระยะเวลา	 ๗๐	 ปี	 ที่ทรงครองราชย์	 พระองค์ทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรมและทรงประกอบ																													

พระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยะ	 อุตสาหะ	 รวมทั้งพระราชทานหลักค�าสอน	 พระบรมราโชวาท		

พระราชด�ารัส	 และพระราชจริยวัตรอันเป็นแบบอย่างที่ดีงาม	 เปรียบประดุจแสงที่คอยส่องน�าทางการพัฒนา

ประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืน	ซึ่งล้วนแต่น�าประโยชน์สุขมาสู่พสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ

	 จนกระทัง่วนัที	่๑๓	ตลุาคม	๒๕๕๙	พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช	บรมนาถบพติร	

เสด็จสู่สวรรคาลัย	 เป็นวันท่ีหัวใจของคนไทยทั้งชาติแทบแตกสลาย	 เกิดความโศกเศร้าเสียใจทั่วทั้งแผ่นดิน														

และนับเป็นวันมหาอาดูรของโลก	 ที่ผู้น�าจากทุกประเทศล้วนแสดงความอาลัยและเสียใจต่อการเสด็จสวรรคต

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร

	 ครั้นถึงวาระส�าคัญเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 วันท่ี	 ๒๖	 ตุลาคม	 ๒๕๖๐	 ทุกหน่วยงานล้วนจัดงาน 

พระราชพิธีพระบรมศพตามโบราณราชประเพณีอย่างสมพระเกียรติ	 พร้อมด้วยประชาชนชาวไทย																								

ต่างร่วมพธิถีวายดอกไม้จันทน์แด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	อย่างเนอืงแน่น

ทั่วทั้งแผ่นดิน

	 ในวาระนี	้กระทรวงมหาดไทยขอน้อมร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุอนัหาทีส่ดุมไิด้แห่งพระมหากษตัรย์ิไทย

ที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อบ�าบัดทุกข์	 บ�ารุงสุข	 ให้แก่ประชาชนชาวไทย	 มาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน																					

จึงจัดท�าสมุดภาพประวัติศาสตร์	“ทวยราษฎร์ร้อยดวงใจ	น้อมอาลัยพระภูมินทร์”	โดยบันทึกพระราชประวัติ	

งานฉลองสิริราชสมบัติ	 พระราชพิธี	 งานรัฐพิธี	 งานศาสนพิธี	 และงานกิจกรรมอื่น	 ๆ	 ที่กระทรวงมหาดไทย																

และ	๗๖	 จงัหวดัได้ร่วมกบัประชาชนทกุภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกนัจัดขึน้	 เนือ่งในงานพระราชพธิพีระบรมศพ																																																																																																																																									

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร

กระทรวงมหาดไทย

ค�าน�า





พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร

				 พระราชประวัติ	

	 งานฉลองสิริราชสมบัติครบ	๖๐	ปี		

	 ธ	เสด็จสู่สวรรคาลัย	

	 ขบวนเคลื่อนพระบรมศพ	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

	 บรมนาถบพิตร

	 นานาประเทศถวายอาลัย

 
พิธีถวายน�้าสรงพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

พระราชพิธีบ�าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร

ประมวลภาพกิจกรรมถวายอาลัย		 

	 การลงนามถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

	 กิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและจุดเทียนถวายอาลัย	

			 พิธีท�าบุญตักบาตร

	 การแปรอักษร

การน�าประชาชนในส่วนภูมิภาคร่วมกราบพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช		บรมนาถบพิตร

การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

	 ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

	 ดอกไม้จันทน์ประจ�าจังหวัด	(๗๖	จังหวัด)

	 การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ส�าหรับประชาชนในส่วนภูมิภาค

	 การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ส�าหรับประชาชนของกระทรวงมหาดไทย		
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การปลูกดอกดาวเรือง	ดอกไม้สีเหลือง	การประดับตกแต่งบริเวณพระเมรุมาศจ�าลอง	

และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค

พิธีรับไฟหลวงพระราชทาน	

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค	เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ		

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร

พิธีเผาดอกไม้จันทน์

กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร

พิธีอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์และถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์

พิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์

จ�านวนประชาชนในส่วนภูมิภาคและกรุงเทพมหานครร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

พระบรมราโชวาท	พระราชทานแก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
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พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร
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	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 เสด็จพระราชสมภพ																									

เม่ือวันจันทร์ท่ี	 ๕	 ธันวาคม	 ๒๔๗๐	ณ	 โรงพยาบาล 

เมาท์ออเบิร ์น	 เมืองเคมบริดจ์	 รัฐแมสซาซูเซตส	์

สหรัฐอเมริกา	 ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่	 ๓	

ในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ	 เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช	 

กรมหลวงสงขลานครนิทร์	หรอืสมเด็จพระมหิตลาธเิบศร															

อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	กับหม่อมสังวาลย์	

มหิดล	 ณ	 อยุธยา	 หรือสมเด็จพระศรีนครินทรา																																				

บรมราชชนน	ีโดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั	

ได้พระราชทานพระนามว่า	พระวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้า

ภูมิพลอดุลยเดชโดยพระนามภูมิพล	 มีความหมายว่า	

พลังของแผ่นดิน	 ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งในกาล												

ต่อมาว่า	ทรงเป็นพลังแห่งแผ่นดินโดยแท้จริง	

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มหติลาธเิบศรรามาธบิด ีจกัรนีฤบดนิทร สยามนิทราธริาช บรมนาถบพติร

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติ

พระราชประวัติ
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	 ในปี	๒๔๗๕	พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	ทรงเริม่เข้าศกึษาทีโ่รงเรยีนมาแตร์เดอี

วิทยาลัย	กรุงเทพมหานคร	ประเทศไทย	ต่อมาทรงเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษา	ณ	โรงเรียนเมียร์มองต์	เมืองโลซาน	ในเดือน

กันยายน	๒๔๗๗	 โดยทรงศึกษาทั้งวิชาภาษาฝรั่งเศส	 ภาษาเยอรมัน	 และภาษาอังกฤษ	 เมื่อส�าเร็จชั้นประถมศึกษา	 ได้ทรง														

เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา	ณ	โรงเรียนเอกอล	นูแวล	เดอ	ลา	ซูวิส	โรมองต์	(Ecole	Nouvelle	de	la	Suisse	Romande)																

เมอืงแซลลี	ซร์ู	โลซาน	(Chailly-sur	Lausanne)	ต่อมาทรงได้เปล่ียนแผนการศกึษา	จากแผนกวชิาวทิยาศาสตร์	มาเป็นสาขา

วิชาสังคมศาสตร์	นิติศาสตร์	และรัฐศาสตร์
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	 เมื่อวันที่	๑๙	กรกฎาคม	๒๔๙๒	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ทรงหมั้นหมาย

กับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์	กิติยากร	ณ	โรงแรมวินเซอร์	เมืองโลซาน	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	จากนั้นวันที่	๒๘	เมษายน	๒๔๙๓	

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส	ณ	วังสระปทุม	ต่อมาเมื่อวันที่	๕	พฤษภาคม	

๒๔๙๓	ทรงประกอบพระราชพธิบีรมราชาภเิษกตามแบบอย่างโบราณราชประเพณ	ีณ	พระทีน่ัง่ไพศาลทกัษณิ	โดยมีประกาศ																		

เฉลิมพระปรมาภิไธยตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า	 “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มหิตลาธิเบศร

รามาธิบดี	จักรีนฤบดินทร	สยามมินทราธิราช	บรมนาถบพิตร”	
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“ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้ 

คือการได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า 

นั่นคือคนไทยทั้งปวง”

ความตอนหนึ่งจากพระราชหัตถเลขาที่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 ทรงมีไปถึงพระสหายในต่างประเทศ ภายหลังจากเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ

ได้มีพระปฐมบรมราชโองการตามโบราณราชประเพณี	 ด้วยการตั้งพระราชสัตยาธิษฐานว่า	 “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม												

เพือ่ประโยชน์สขุแห่งมหาชนชาวสยาม”	และทรงประกาศสถาปนาเฉลมิพระเกยีรติยศสมเด็จพระราชนิสีริกิิต์ิขึน้เป็น	“สมเดจ็

พระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินี”	นับจากนั้นเป็นต้นมา	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพติร	

ได้ทรงปฏิบัติบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ	เพื่่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม	มาโดยตลอดอย่างแท้จริง
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งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

	 ในวนัท่ี	 ๙	 มถุินายน	 ๒๕๔๙	 พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช	 บรมนาถบพติร	 พระมหากษตัรย์ิ																																																																																																																																									

รัชกาลที่	 ๙	 แห่งพระราชวงศ์จักรีของไทย	 ทรงสร ้างประวัติศาสตร์ด ้วยการเป็นพระมหากษัตริย ์ที่ทรงครอง																																																																																																											

ราชย์ยาวนานท่ีสุดในโลก	 นับเป็นเวลา	 ๖๐	 ปี	 ทั้งยังเป็นปรากฏการณ์ส�าคัญ	 ที่ประวัติศาสตร์ไทยจะต้องจารึกถึง																																																																																																																												

ความเป็นน�้าหน่ึงใจเดียวของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศที่หลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวเพ่ือพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง																																																																																																																																													

ซึ่งนับตั้งแต่เย็นของวันท่ี	 ๘	 มิถุนายน	 ๒๕๔๙	 เป็นต้นมา	 ประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศที่พร้อมใจกันใส่เสื้อ																																																																																																																																											

สีเหลืองต่างทยอยเดินทางมาจับจองพื้นท่ีบริเวณหน้าลานพระบรมรูปทรงม้าเพื่อรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ																																																																																																																																												

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	 พระบรมราชินีนาถ																										

ในรัชกาลที่	 ๙	 รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์	 จนเมื่อเวลาสายของวันที่	 ๙	 มิถุนายน	 ๒๕๔๙	 ภาพจาก																			

จอโทรทัศน์ซึ่งถ่ายทอดสดพระราชพิธีก็สร้างความตราตรึงให้แก่คนทั้งประเทศ



๖ 

	 ภาพที่ปรากฏคือ	 คลื่นมหาชนที่สวมเสื้อสีเหลืองนับล้านคนมารวมตัวกัน	ณ	พระลานพระราชวังดุสิตเลยไปจนถึง						

ถนนราชด�าเนินทั้งราชด�าเนินนอก	 ราชด�าเนินกลาง	 จนถึงสะพานมัฆวานรังสรรค์ต่อเนื่องยาวไปถึงบริเวณอนุสาวรีย์

ประชาธิปไตย	 ราชด�าเนินในและบริเวณท้องสนามหลวง	 ทุกดวงใจต่างเฝ้ารอชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร																																																																																							

มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ท่ีจะเสด็จพระราชด�าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	พระบรมราชินีนาถ	

ในรชักาลที	่๙	และพระบรมวงศานวุงศ์	มายงัพระทีน่ัง่อนนัตสมาคม	และเม่ือพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	

บรมนาถบพิตร	เสด็จออกมหาสมาคม	ณ	สีหบัญชร	พระท่ีนั่งอนันตสมาคม	ทรงโบกพระหัตถ์พร้อมพระพักตร์ท่ีมีรอย

แย้มพระสรวล	 และทอดพระเนตรไปยังประชาชนของพระองค์	 เมื่อพสกนิกรได้เห็นพระพักตร์ของพระองค์ก็ต่างเปล่งเสียง																																																																																																																																											

“ทรงพระเจริญ...ทรงพระเจริญ...”	กึกก้องดังไปทั่วทุกหย่อมหญ้าในผืนแผ่นดินไทย	ทุกคนที่ได้มีโอกาสอยู่ร่วมในเหตุการณ์

ครั้งน้ันต่างปลาบปลื้มจนน�้าตาอาบแก้มและถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตที่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดี																								

ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย	
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	 ในปีมหามงคลน้ี	 พระราชวงศ์จากประเทศต่าง	 ๆ	 ๒๕	 ประเทศทั่วโลก	 ได้แก่	 บรูไน	 สวีเดน	 สวาซิแลนด์	 ญี่ปุ่น															

กาตาร์	 เลโซโท	จอร์แดน	ลักเซมเบอร์ก	มาเลเซีย	กัมพูชา	 โมนาโก	คูเวต	ลิกเตนสไตน์	 สเปน	 โมร็อกโก	บาห์เรน	ตองกา	

ภูฏาน	 เนเธอร์แลนด์	 นอร์เวย์	 เบลเยี่ยม	 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	 อังกฤษ	 โอมาน	 และเดนมาร์ก	 เสด็จพระราชด�าเนิน																																						

และเสดจ็มาทรงร่วมงานฉลองสริริาชสมบติัครบ	๖๐	 ปี	 อย่างยิง่ใหญ่	ทัง้องค์พระประมขุเสด็จพระราชด�าเนนิโดยพระองค์เอง	

และผู้แทนพระองค์ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล	ณ	 พระที่นั่งอนันตสมาคม	 ซึ่งวันที่	 ๑๒	 มิถุนายน	

๒๕๔๙	 เป็นวันส�าคัญอีกวันที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์	 เนื่องจากเป็นการชุมนุมของพระประมุขจากประเทศต่าง	 ๆ																														

มากที่สุดในโลก	
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						ในโอกาสนี	้พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดุลยเดช	บรมนาถบพติร	และสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชินนีาถ	

ในรชักาลที	่ ๙	พร้อมด้วยพระราชวงศ์ทุกพระองค์ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกบัพระราชอาคนัตกุะทกุพระองค์	ซึง่ถอืได้ว่า														

เป็นภาพประวัติศาสตร์ของโลกที่มีตัวแทนพระราชวงศ์	 ๒๕	 จากทั้งหมด	 ๒๙	 ประเทศทั่วโลก	 เสด็จพระราชด�าเนิน	 และ												

เสด็จมารวมกัน	 และพระบรมฉายาลักษณ์น้ี	 เป็นหนึ่งในภาพท่ีคนไทยนิยมน�าไปเก็บไว้บูชาด้วย	 จากนั้นในช่วงเย็นเดียวกัน

พระราชอาคันตุกะทุกพระองค์เสด็จพระราชด�าเนิน	 และเสด็จไปทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่

อย่างสมพระเกียรติ	ณ	ราชนาวิกสภา	ซึ่งกองทัพเรือใช้เรือพระราชพิธีทั้งหมด	รวม	๕๒	ล�า	นอกจากนี้ในช่วงเย็นของวันที่	

๑๓	มิถุนายน	๒๕๔๙	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	พระราชทานเลีย้งพระกระยาหารค�า่

แก่พระราชอาคันตกุะ	ณ	พระทีน่ัง่บรมราชสถิตยมโหฬาร	
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	 เม่ือครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ทรงเข้ารับการรักษาพระวรกาย																																																																								

ที่โรงพยาบาลศิริราช	 ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศต่างติดตามข่าวสาร	 แถลงการณ์จากคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา																											

และจากส�านกัพระราชวงั	โดยประชาชนได้จดักจิกรรมสวดมนต์ถวายพระพรชยัมงคล	ในสถานทีส่�าคญัต่าง	ๆ 	ทัว่ทัง้ประเทศ	เพือ่ให้

พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร	

	 ดวงใจของประชาชนชาวไทยกว่า	๗๐	 ล้านดวง	 ในฐานะ	“ลกูของพ่อ”	 ได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว	 ส่งเป็นก�าลังไปถึง

พระองค์	และเมื่อส�านักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์พระอาการประชวร	ฉบับที่	๓๗	ในวันที่	๙	ตุลาคม	๒๕๕๙	ประชาชน		

ทั่วประเทศหลั่งไหลเดินทางมาติดตามพระอาการประชวรด้วยความเป็นห่วงและถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการ

ประชวรโดยเร็ว	 พร้อมรวมตัวกันตั้งอธิษฐานจิตและสวดมนต์บท	 “โพชฌังคปริตร”	 อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา	 เต็มพื้นที่																											

หน้าพระราชานสุาวรย์ี	สมเดจ็พระมหติลาธเิบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก

ธ เสด็จสู่สวรรคาลัย



1๐ 

	 “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช															

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี	 จักรีนฤบดินทร	 สยามินทราธิราช	 

บรมนาถบพิตร	 เสด็จพระราชด�าเนินไปประทับรักษาพระอาการ

ประชวร	ณ	โรงพยาบาลศริริาช	ตัง้แต่วนัศกุร์ที	่๓	ตลุาคม	พทุธศักราช	

๒๕๕๗	 ตามที่ส�านักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้น	

แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ	

แต่พระอาการประชวรหาคลายไม่	 ได้ทรุดหนักลงตามล�าดับ																												

ถึงวันพฤหัสบดีที่	๑๓	ตุลาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๙	เวลา	๑๕	นาฬิกา	

๕๒	นาที	เสด็จสวรรคต	ณ	โรงพยาบาลศิริราช	ด้วยพระอาการสงบ	

สิริพระชนมพรรษาปีที่	๘๙	ทรงครองราชสมบัติได้	๗๐	ปี”

ส�านกัพระราชวงั	๑๓	ตุลาคม	พุทธศกัราช	๒๕๕๙

	 และแล้วสิ่งท่ีคนไทยไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้น																																																																																																																																													

เมื่อส�านักพระราชวัง	มีประกาศเรื่อง	พระบาทสมเด็จ																																																																																																																																		

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช	มหติลาธเิบศรรามาธบิดี	

จักรีนฤบดินทร	 สยามินทราธิราช	 บรมนาถบพิตร

สวรรคต	เมื่อวันที่	๑๓	ตุลาคม	๒๕๕๙	ความว่า
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ขบวนเคลื่อนพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพติร

	 ขบวนเคลื่อนพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 จากโรงพยาบาล

ศิริราชไปยังพระบรมมหาราชวัง	 วันที่	 ๑๔	 ตุลาคม	 ๒๕๕๙	 เวลา	 ๑๖.๐๐	 น.	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ																											

บดินทรเทพยวรางกูร	คร้ังยังทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	 สยามมกุฎราชกุมาร	 พร้อมด้วย																									

พระบรมวงศานุวงศ์ได ้เสด็จพระราชด�าเนินไปโรงพยาบาลศิริราช	เพื่อเคลื่อนพระบรมศพของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ไปพระบรมมหาราชวังเพื่อประกอบพิธีถวายน�้าสรงพระบรมศพ	

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ณ	พระที่นั่งพิมานรัตยา	พระบรมมหาราชวัง
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1๖ 

	 ผู้น�าและองค์กรส�าคัญระดับโลก	 มีถ้อยค�า

แสดงความอาลัย	 กรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร																					

มหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	เสดจ็สูส่วรรคาลยั	

พร้อมกล่าวสรรเสริญพระปรีชาสามารถระหว่างการ

ปกครองประเทศไทยในช่วง	๗	ทศวรรษที่ผ่านมา

นานาประเทศถวายอาลัย

ญี่ปุ่น : Japan

	 นายกรัฐมนตรีชินโซ	 อะเบะ	 กล่าวว่า	 ตนรู้สึกโศกเศร้าอย่างมากท่ีได้

ทราบข่าว	 การเสด็จสู่สวรรคาลัย	 ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพล

อดลุยเดช	บรมนาถบพิตร	พร้อมท้ังกล่าวว่า	ตนทราบว่าพระองค์ทรงเป็นกษตัรย์ิ

ที่มีพรสวรรค์สูงและมีความอ่อนโยน	 ทั้งยังมีผลงานที่ท�าให้เศรษฐกิจของไทย

เจรญิก้าวหน้า	และเป็นผู้สร้างสัมพันธ์อนัดีระหว่างญีปุ่น่และไทย	โดยพระปรชีา

สามารถของพระองค์จะเป็นที่จดจ�าของประชาชนชาวญี่ปุ่นทุกคน

นิวซีแลนด์ : New Zealand

	 นายกรัฐมนตรีจอห์น	 คีย์	 แห่งนิวซีแลนด์	 กล่าวว่า	 ผมขอแสดง																

ความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย															

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ทรงเป็น											

พระมหากษัตริย์	 ที่ครองราชย์นานที่สุดในโลก	 ทั้งยังเป็นผู้น�าในการน�าพา

ประเทศไปสู่การเติบโต	เป็นนักพัฒนา	จนประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศ

ที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สหประชาชาติ : United Nations

	 นายบัน	 คี-มูน	 เลขาธิการสหประชาชาติ	 กล่าวว่า	 พระบาทสมเด็จ															

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 คือศูนย์รวมจิตใจของ													

ปวงชนชาวไทย	 พร้อมกับน�าท่ีประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ																																																																																																				

ในนครนิวยอร์ก	 ร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จ																			

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	และยกย่องการอุทศิพระองค์	

ต่อประเทศมายาวนาน	 พร้อมแสดงความหวังว่าประเทศไทย	 จะยังคงยึดถือ						

พระราชปณิธานของกษัตริย์ภูมิพล	ที่ยึดมั่นต่อค่านิยมอันเป็นสากล	และเคารพ

ในสิทธิมนุษยชนต่อไป
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ฝรั่งเศส : France

	 ประธานาธบิดฟีรอ็งซวั	 ออลอ็งด์	 แห่งฝรัง่เศส	 แถลงแสดงความเสยีใจ												

ต่อประชาชนและรฐับาลไทย	พร้อมทัง้กล่าวยกย่อง	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร	

มหาภมูพิลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ถงึคณุงามความดี	ภายใต้การปกครองประเทศ

ท่ีมีความทันสมัย	 และเปรียบเสมือนนักพัฒนา	 ท�าให้เป็นท่ีรักของประชาชน															

ชาวไทย	และเป็นความภาคภมูใิจของโลก

ฟิลิปปินส์ : Philippines

	 โรดรีโก	 ดูแตร์เต	 ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์	 ประกาศไว้อาลัยต่อการ					

เสด็จสู ่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช																																																																																									

บรมนาถบพิตร	 พร้อมกันน้ี	 เออร์เนสอเบลลา	 โฆษกรัฐบาลได้กล่าวยกย่องถึง																																																																																																					

พระปรีชาสามารถที่เป็นผู ้น�าพาประเทศไทย	 ขึ้นมาเป็นประเทศที่มีความ

ก้าวหน้ามากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชีย

ภูฏาน : Bhutan

	 สมเดจ็พระราชาธบิดจีกิม	ี เคเซอร์	 นมัเกล	 วงัชกุ	 แห่งภฏูาน	 กล่าวว่า	

หลังได้รับข่าวการเสด็จสู ่สวรรคาลัย	 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร																																	

มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	แห่งประเทศไทย	ซ่ึงถือเป็นความทุกข์

อันยิ่งใหญ่ท่ีประชาชนต้องเจอ	 โดยก่อนหน้านี้	 กษัตริย์ภูฏานทรงรับสั่งให	้														

พสกนิกรท่ัวราชอาณาจักรภูฏานรวมท้ังวัดท่ัวประเทศร่วมสวดมนต์และตั้งจิต

อธิษฐานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 เพื่อให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัย																																																																																																																																					

ทีแ่ขง็แรง	พร้อมกนันัน้ยงัทรงแสดงถงึ	ความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างราชวงศ์	และประชาชนของทัง้	๒	ประเทศ	ซึง่ได้แจ้งว่าในวนัท่ี								

๑๔	ตลุาคม	 	๒๕๕๙	 ในประเทศภูฏานจะมีการไว้ทุกข์	 และลดธงครึ่งเสา	 เพื่อเป็นเกียรติ	 และระลึกถึงความทรงจ�าของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	พร้อมทั้งสั่งหยุดงานและหยุดโรงเรียน	เพื่อให้ประชาชน

ได้เดินทางไปวัด	 เพื่ออธิษฐาน	 โดยที่สมเด็จพระราชาธิบดีจกิม	ี เคเซอร์	นมัเกล	 วงัชกุ	 แห่งภฏูานจะเป็นผูน้�าในการสวดมนต์			

ณ	อนสุรณ์สถานแห่งชาต	ิChorten	ขณะทีพ่ระบรมราชชนน	ีจะเป็นผู้น�าสวดมนต์ที่	ทาชิโช	ซอง	พร้อมสั่งจุดเทียนยังสถานที่

ส�าคัญต่าง	ๆ	ในประเทศเป็นระยะเวลา	๗	วัน

มาเลเซีย : Malaysia

	 นายกรฐัมนตรนีาจบิ	 ราซคั	ของมาเลเซยี	 ได้โพสต์ข้อความบนทวติเตอร์	

ส่วนตัว	 แสดงความเสียใจกับพระบรมวงศานุวงศ์	 และชาวไทยท่ีสูญเสีย																											

พระมหากษัตริย์	ผู้เป็นที่รัก	ที่ทรงอุทิศพระองค์	เพื่อประชาชนมาโดยตลอด
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รัสเซีย : Russia

	 ประธานาธบิดวีลาดเิมยีร์	 ปตูนิ	 ของรสัเซยี	 แถลงแสดงความเสยีใจต่อ

ประชาชนและรัฐบาลไทย	 โดยกล่าวว่า	 ในรชัสมยัของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร													

มหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ประเทศไทยได้บรรลุความส�าเร็จทาง

เศรษฐกิจครั้งใหญ่	รัสเซียจะจดจ�าพระองค์ในฐานะผู้สนับสนุนที่ส�าคัญของการ

พัฒนามิตรภาพ	และความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับไทย

สหรัฐอเมริกา : United States of America

	 นายบารัค	 โอบามา	 ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา	 ส่งสาส์นแสดง																

ความเสียใจมายังคนไทย	 และพระราชวงศ์	 ต่อการเสด็จสู ่สวรรคาลัยของ															

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	 และกล่าวใน

ท�าเนยีบขาวว่าพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร

เป็นพระมหากษัตริย์ที่คนไทยเทิดทูน	รักและเคารพ	ที่ไม่รู้จักเหนด็เหนือ่ยในการ

พฒันาประเทศ	พระองค์ทรงมพีระราชกรณียกิจมากมาย	ในการปรบัปรงุมาตรฐานการครองชีพของคนไทย

สาธารณรัฐประชาชนจีน : People’s Republic of China

	 กระทรวงการต่างประเทศจีน	 กล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทร													

มหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ว่าทรงมีพระราชกรณียกิจที่โดดเด่น																			

และน�าไปสู่การพัฒนาประเทศ	 รวมถึงยังมีส่วนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างไทยและจนีรวมถงึขยายความร่วมมือไปในระดบัทวภิาค	ีขอแสดงความ

เสียใจอย่างจริงใจต่อคนไทยและรัฐบาลมา	ณ	ที่นี้

เยอรมนี : Germany

	 นายกรฐัมนตรอีงัเกลา	แมร์เคิล	แห่งเยอรมนั	กล่าวถ้อยค�าแสดงความเสยีใจ

ต่อประชาชนและรฐับาลไทย	พร้อมทัง้ยกย่องว่าพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมิูพล

อดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัย	ที่สร้างความเข้มแข็ง

ให้แก่ประเทศในช่วง	 ๗	 ทศวรรษแห่งการครองราชย์	 และทรงปฏิบัติหน้าที่

อย่างไม่รูจั้กเหนด็เหนือ่ย	เพ่ือความสุขของประชาชน	ท้ังยงัน�าพาประเทศ	ผ่านวกิฤต

ทางการเมอืงและเศรษฐกจิได้ส�าเรจ็	รวมถงึเป็นส่วนส�าคญัในการเชือ่มความสมัพนัธ์

ระหว่างไทยและเยอรมนี



พิธีถวายน�้าสรงพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
(วันที่ 14 ตุลาคม 2559)



2๐ 

ภาคเหนือ

ณ	ศาลากลางจังหวัดล�าพูน

ณ	ศาลากลางจังหวัดน่าน ณ	ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
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ณ	วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร	พระอารามหลวง	อ�าเภอเมืองพิษณุโลก	จังหวัดพิษณุโลก

ณ	วัดมหาธาตุ	พระอารามหลวง	อ�าเภอเมืองเพชรบูรณ์	

จังหวัดเพชรบูรณ์

ณ	วัดท่าหลวง	พระอารามหลวง	อ�าเภอเมืองพิจิตร

	จังหวัดพิจิตร



22 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ณ	วัดพิศาลรัญญาวาส	พระอารามหลวง	อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู	

จังหวัดหนองบัวล�าภู

ณ	ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ณ	ศาลากลางจังหวัดเลย
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ณ	วัดโพธิ์ชัย	พระอารามหลวง	อ�าเภอเมืองหนองคาย	จังหวัดหนองคาย

ณ	ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ณ	ศาลากลางจังหวัดอ�านาจเจริญ
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	ณ	ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

ณ	วัดบัวขวัญ	พระอารามหลวง	อ�าเภอเมืองนนทบุรี	

จังหวัดนนทบุรี
ณ	วัดล�าลูกบัว	อ�าเภอดอนตูม	จังหวัดนครปฐม

ภาคกลาง
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ณ	วัดมหาธาตุวรวิหาร	พระอารามหลวง	อ�าเภอเมืองราชบุรี	จังหวัดราชบุรี

ณ	ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร	



2๖ 

ณ	หอประชุมปางสีดา	ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว

ณ	วัดโสธรวรารามวรวิหาร	พระอารามหลวง	
อ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา	จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาคตะวันออก

	ณ	ศาลากลางจังหวัดตราด
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ณ	ศาลากลางจังหวัดชุมพร

ภาคใต้

ณ	วัดกะพังสุรินทร์	พระอารามหลวง	อ�าเภอเมืองตรัง	

จังหวัดตรัง

ณ	วัดแหลมทราย	อ�าเภอเมืองสงขลา	จังหวัดสงขลา
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ภาคใต้ชายแดน

ณ	วัดตานีนรสโมสร	พระอารามหลวง	อ�าเภอเมืองปัตตานี	จังหวัดปัตตานี

ณ	วัดพุทธภูมิ	พระอารามหลวง	อ�าเภอเมืองยะลา	
จังหวัดยะลา

ณ	ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส



พระราชพิธีบ�าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร

พระราชพิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร 7 วัน (วันที่ 19 ตุลาคม 2559)

พระราชพิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร 15 วัน (วันที่ 27 ตุลาคม 2559)

พระราชพิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 5๐ วัน (วันที่ 1 ธันวาคม 2559)

พระราชพิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร 1๐๐ วัน (วันที่ 2๐ มกราคม 25๖๐)



3๐ 

พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร	๗	วัน
ณ	วัดพระธาตุแช่แห้ง	พระอารามหลวง	อ�าเภอภูเพียง	จังหวัดน่าน

ภาคเหนือ

พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร	๗	วัน
	ณ	วัดพระสิงห์	พระอารามหลวง	อ�าเภอเมืองเชียงราย	

จังหวัดเชียงราย

พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร	๑๕	วัน
ณ	วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม	พระอารามหลวง	

อ�าเภอเมืองล�าปาง	จังหวัดล�าปาง
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พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร	๕๐	วัน
ณ	วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร	พระอารามหลวง	

	อ�าเภอเมืองเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่

พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร	๑๕	วัน
ณ	วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร	พระอารามหลวง	

อ�าเภอเมืองล�าพูน	จังหวัดล�าพูน

พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร	๑๐๐	วัน
ณ	วัดนครสวรรค์	พระอารามหลวง	

อ�าเภอเมืองนครสวรรค์	จังหวัดนครสวรรค์

พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร	๕๐	วัน
ณ	วัดศรีโคมค�า	พระอารามหลวง	อ�าเภอเมืองพะเยา	

จังหวัดพะเยา
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พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร	๗	วัน
ณ	วัดหนองแวง	พระอารามหลวง	อ�าเภอเมืองขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร	๗	วัน
ณ	วัดกลาง	พระอารามหลวง	อ�าเภอเมืองกาฬสินธุ์	

จังหวัดกาฬสินธุ์

พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร	๑๕	วัน
ณ	วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร	พระอารามหลวง	

อ�าเภอธาตุพนม	จังหวัดนครพนม
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พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร	๕๐	วัน
ณ	วัดมหาชัย	พระอารามหลวง	อ�าเภอเมืองมหาสารคาม	จังหวัดมหาสารคาม

พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร	๗	วัน
ณ	วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร		พระอารามหลวง	

อ�าเภอเมืองสกลนคร	จังหวัดสกลนคร

พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร	๑๐๐	วัน
ณ	วัดส�าราญนิเวศ	พระอารามหลวง	

อ�าเภอเมืองอ�านาจเจริญ	จังหวัดอ�านาจเจริญ



34 

พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร	๗	วัน
ณ	วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร	พระอารามหลวง	

อ�าเภอเมืองสิงห์บุรี	จังหวัดสิงห์บุรี

พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร	๗	วัน
ณ	วัดเขียนเขต	พระอารามหลวง	อ�าเภอธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี

พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร	๑๕	วัน
ณ	วัดบัวขวัญ	พระอารามหลวง	อ�าเภอเมืองนนทบุรี	

จังหวัดนนทบุรี

ภาคกลาง



   35

พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร	๑๐๐	วัน
ณ	พระนารายณ์ราชนิเวศน์	อ�าเภอเมืองลพบุรี	จังหวัดลพบุรี

พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร	๑๕	วัน
	ณ	วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร	พระอารามหลวง	อ�าเภอพระพุทธบาท	จังหวัดสระบุรี



3๖ 

พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร	๗	วัน
ณ	วัดโสธรวรารามวรวิหาร	พระอารามหลวง	อ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา	จังหวัดฉะเชิงเทรา

พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร	๗	วัน
ณ	วัดคิรีวิหาร	พระอารามหลวง	อ�าเภอเมืองตราด	

จังหวัดตราด

ภาคตะวันออก

พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร	๕๐	วัน
ณ	วัดสง่างาม	อ�าเภอเมืองปราจีนบุรี	จังหวัดปราจีนบุรี



   37

พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร	๑๐๐	วัน
ณ	วัดไผ่ล้อม	พระอารามหลวง	อ�าเภอเมืองจันทบุรี	

จังหวัดจันทบุรี

พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร	๕๐	วัน
ณ	ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร	๑๕	วัน
ณ	วัดฝั่งคลอง	อ�าเภอปากพลี	จังหวัดนครนายก

พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร	๗	วัน
	ณ	วัดเนินพระ	อ�าเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง



38 

ภาคใต้

พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร	๕๐	วัน
ณ	วัดชนาธิปเฉลิม	พระอารามหลวง	อ�าเภอเมืองสตูล	จังหวัดสตูล

พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร	๑๐๐	วัน
ณ	วัดประชุมโยธี	พระอารามหลวง

อ�าเภอเมืองพังงา	จังหวัดพังงา

พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร	๑๕	วัน
ณ	วัดแก้วโกรวาราม	พระอารามหลวง	

อ�าเภอเมืองกระบี่	จังหวัดกระบี่

พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร	๑๕	วัน
ณ	วัดแหลมทราย	อ�าเภอเมืองสงขลา	จังหวัดสงขลา



   39

พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร	๑๐๐	วัน
ณ	วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร	พระอารามหลวง	อ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช	จังหวัดนครศรีธรรมราช

พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร	๕๐	วัน
ณ	โรงเรียนวิเชียรมาตุ	อ�าเภอเมืองตรัง	จังหวัดตรัง



4๐ 

พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร	๗	วัน
ณ	วัดพรหมนิวาส	อ�าเภอเมืองนราธิวาส	จังหวัดนราธิวาส

ภาคใต้ชายแดน

พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร	๑๕	วัน
ณ	วัดพุทธภูมิ	พระอารามหลวง	อ�าเภอเมืองยะลา	

จังหวัดยะลา

พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร	๑๐๐	วัน
ณ	วัดตานีนรสโมสร	พระอารามหลวง	

อ�าเภอเมืองปัตตานี	จังหวัดปัตตานี



ประมวลภาพกิจกรรมถวายอาลัย

การลงนามถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 

กิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและจุดเทียนถวายอาลัย 

พิธีท�าบุญตักบาตร 

การแปรอักษร



42 

ณ	ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

ณ	ศาลากลางจังหวัดก�าแพงเพชร

ณ	วงเวียนหอนาฬิกา	เทศบาลเมืองอุทัยธานี	จังหวัดอุทัยธานี

ณ	ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ณ	ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

การลงนามถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

ภาคเหนือ

ณ	ศาลากลางจังหวัดพิจิตร



   43

ณ	วัดโพธิ์ชัย	พระอารามหลวง	อ�าเภอเมืองหนองคาย	จังหวัดหนองคาย

ณ	ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ	ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



44 

ณ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ณ	ที่ว่าการอ�าเภอก�าแพงแสน	จังหวัดนครปฐม

ณ	ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม	

ณ	ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

ณ	สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ภาคกลาง



   45

ณ	ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

ณ	ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีณ	ศาลากลางจังหวัดตราด

ภาคตะวันออก



4๖ 

ภาคใต้

ณ	ศาลากลางจังหวัดสตูล

ณ	ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ณ	ศาลากลางจังหวัดพังงา



   47

ณ	ที่ว่าการอ�าเภอระแงะ	จังหวัดนราธิวาส

ภาคใต้ชายแดน

ณ	ศาลากลางจังหวัดปัตตานี



48 

ณ	หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	(หอนาฬิกาพุทธศิลป์)	อ�าเภอเมืองเชียงราย	
จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและจุดเทียนถวายอาลัย
ภาคเหนือ

ณ	อุทยานหลวงราชพฤกษ์	อ�าเภอเมืองเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่



   49

ณ	หอนาฬิกา	อ�าเภอเมืองล�าปาง	จังหวัดล�าปาง

ณ	ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์



5๐ 

ณ	ริมแม่น�้ายม	อ�าเภอเมืองสุโขทัย	จังหวัดสุโขทัย

ณ	วัดพระธาตุแช่แห้ง	พระอารามหลวง	
อ�าเภอภูเพียง	จังหวัดน่าน

ณ	วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร	พระอารามหลวง	
อ�าเภอเมืองล�าพูน	จังหวัดล�าพูน



   51

ณ	อ่างเก็บน�้าล�าพะยัง	อ�าเภอเขาวง	จังหวัดกาฬสินธุ์

ณ	ศาลหลักเมืองขอนแก่น	อ�าเภอเมืองขอนแก่น		
จังหวัดขอนแก่น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ณ	วงเวียนแม่ศรีสระเกศ	อ�าเภอเมืองศรีสะเกษ	
จังหวัดศรีสะเกษ

ณ	อ่างเก็บน�้าห้วยบังบาตร	อ�าเภอเมืองบึงกาฬ	
จังหวัดบึงกาฬ



52 

ณ	อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี	อ�าเภอเมืองนครราชสีมา	จังหวัดนครราชสีมา

	ณ	ทุ่งศรีเมือง	อ�าเภอเมืองอุดรธานี	จังหวัดอุดรธานี

ณ	พญาศรีสัตตนาคราช	อ�าเภอเมืองนครพนม	

จังหวัดนครพนม

ณ	สนามนเรศวรมหาราช	อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู

จังหวัดหนองบัวล�าภู



   53

ณ	ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

ณ	ที่ว่าการอ�าเภอบางพลี	จังหวัดสมุทรปราการณ	วัดพระราม	อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา	

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาคกลาง



54 

ณ	ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ณ	เขื่อนเจ้าพระยา	อ�าเภอสรรพยา	จังหวัดชัยนาท ณ	เทศบาลนครสมุทรสาคร	จังหวัดสมุทรสาคร



   55

ภาคตะวันออก

ณ	ที่ว่าการอ�าเภอพานทอง	จังหวัดชลบุรี

ณ	วัดโสธรวรารามวรวิหาร	พระอารามหลวง	

อ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา	จังหวัดฉะเชิงเทรา

ณ	ที่ว่าการอ�าเภอบ้านนา	จังหวัดนครนายก



5๖ 

ณ	โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	อ�าเภอเมืองชุมพร	จังหวัดชุมพร

ณ	ถนนคนเดิน	อ�าเภอเมืองกระบี่	
จังหวัดกระบี่

ณ	ศาลหลักเมือง	อ�าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาคใต้

ณ	สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์	พังงา	อ�าเภอเมืองพังงา	จังหวัดพังงา



   57

ณ	ริมฝั่งแม่น�้าปัตตานี	อ�าเภอเมืองปัตตานี	จังหวัดปัตตานี

ณ	ศาลากลางจังหวัดยะลา ณ	ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

ภาคใต้ชายแดน



58 

พิธีท�าบุญตักบาตร

ณ	วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร	อ�าเภอเมืองแพร่	จังหวัดแพร่

ณ	ข่วงเมืองน่าน	อ�าเภอเมืองน่าน	จังหวัดน่าน ณ	ก�าแพงแห่งความภักดี	อ�าเภอเมืองพิจิตร	
จังหวัดพิจิตร

ภาคเหนือ



   59

ณ	อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี	อ�าเภอเมืองนครราชสีมา	
จังหวัดนครราชสีมา

ณ	ถนนคนเดินบ้านสิงห์ท่า	อ�าเภอเมืองยโสธร	
จังหวัดยโสธร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ณ	ริมฝั่งโขง	วัดมหาธาตุ	อ�าเภอเมืองนครพนม	จังหวัดนครพนม



๖๐ 

ณ	ที่ว่าการอ�าเภอเมืองสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี

ณ	วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร	

พระอารามหลวง	

อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ณ	วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร	

พระอารามหลวง	อ�าเภอเมืองนครปฐม	

จังหวัดนครปฐม

ณ	ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

ณ	ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ณ	อ�าเภอปากท่อ	จังหวัดราชบุรี

ภาคกลาง



   ๖1

ณ	ศาลากลางจังหวัดตราด

ณ	หอพระพุทธสิหิงค์	อ�าเภอเมืองชลบุรี	จังหวัดชลบุรี

ณ	สนามสวนศรีเมือง	อ�าเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง

ณ	วัดโสธรวรารามวรวิหาร	พระอารามหลวง	
อ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา	จังหวัดฉะเชิงเทรา

ณ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี	

ภาคตะวันออก



๖2 

ณ	สนามหน้าเมือง	อ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช	

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ	ศาลากลางจังหวัดพังงา

ณ	ศาลาจัตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ	อ�าเภอเมืองพัทลุง	จังหวัดพัทลุง

ภาคใต้



   ๖3

ณ	ที่ว่าการอ�าเภอเจาะไอร้อง	จังหวัดนราธิวาส

ณ	ลานศิลปวัฒนธรรม	อ�าเภอเมืองปัตตานี	

จังหวัดปัตตานี	

ณ	ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา	อ�าเภอเมืองยะลา	

จังหวัดยะลา

ภาคใต้ชายแดน



๖4 

ณ	ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

การแปรอักษร
ภาคเหนือ

ณ	ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

ณ	ศูนย์ราชการจังหวัดก�าแพงเพชร

ณ	ศาลากลางจงัหวดัพจิติร



   ๖5

ณ	อุทยานหลวงราชพฤกษ์	อ�าเภอเมืองเชียงใหม่	
จังหวัดเชียงใหม่

ณ	เขื่อนภูมิพล	อ�าเภอสามเงา	จังหวัดตาก

ณ	ศาลากลางจังหวัดแพร่

ณ	ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ณ	ศาลากลางจังหวัดล�าปาง



๖๖ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ณ	ศาลากลางจงัหวดัชัยภูมิ

ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	
อ�าเภอเมืองนครราชสีมา	จังหวัดนครราชสีมา

ณ	พญาศรีสัตตนาคราช	อ�าเภอเมืองนครพนม	จังหวัดนครพนม

ณ	โรงเรียนเทศบาล	๑	ยโสธร	อ�าเภอเมืองยโสธร	

จังหวัดยโสธร

ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	อ�าเภอเมืองสกลนคร	

จังหวัดสกลนคร	

ณ	ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ



   ๖7

ณ	สนามสวนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู	จังหวัดหนองบัวล�าภู

ณ	ศาลากลางจังหวัดอ�านาจเจริญ

ณ	ศาลากลางจังหวัดมหาสารคามณ	ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น



๖8 

ณ	บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ	
อ�าเภอเมืองชัยนาท	จังหวัดชัยนาท

ณ	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า	ศาลายา	
อ�าเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม

ณ	ท่าน�้านนท์	อ�าเภอเมืองนนทบุรี	จังหวัดนนทบุรี

ภาคกลาง

ณ	สนามกฬีาองค์การบรหิารส่วนจังหวดัสมทุรสงคราม ณ	โรงเรียนสามโคก	อ�าเภอสามโคก	จังหวัดปทุมธานี



   ๖9

ณ	ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

ณ	ค่ายภาณุรังษี	อ�าเภอเมืองราชบุรี	จังหวัดราชบุรี



7๐ 

ภาคตะวันออก

ณ	โรงเรียนศรียานุสรณ์	อ�าเภอเมืองจันทบุรี	
จังหวัดจันทบุรี

ณ	อ่างเก็บน�้าห้วยโสมงในพระราชด�าริ	

อ�าเภอนาดี	จังหวัดปราจีนบุรี

ณ	ที่ว่าการอ�าเภอเกาะช้าง	จังหวัดตราด

ณ	เขื่อนขุนด่านปราการชล	อ�าเภอเมืองนครนายก	จังหวัดนครนายก



   71

ณ	ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ	ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

ณ	ศาลากลางจังหวัดสตูล

ภาคใต้



72 

ณ	ภูเขาหญ้า	อ�าเภอเมืองระนอง	จังหวัดระนอง

ณ	ศาลากลางจังหวัดชุมพร

ณ	สนามกีฬาจังหวัดพังงา

ณ	โรงเรียนวิเชียรมาตุ	อ�าเภอเมืองตรัง	

จังหวัดตรัง



   73

ณ	สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ณ	ศาลากลางจังหวัดยะลา

ภาคใต้ชายแดน



การน�าประชาชนในส่วนภูมิภาคร่วมกราบพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร

(ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2559 - วันที่ 3๐ กันยายน 25๖๐)



   75



7๖ 



   77



การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

ดอกไม้จันทน์พระราชทาน 

ดอกไม้จันทน์ประจ�าจังหวัด (7๖ จังหวัด) 

การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ส�าหรับประชาชนในส่วนภูมิภาค 

การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ส�าหรับประชาชนของกระทรวงมหาดไทย



   79

ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

ดอกกล้วยไม้	 ดอกชบาหนู

ดอกชบาทิพย์ ดอกพุดตาน

ดอกลิลลี่

ดอกกุหลาบ ดอกดารารัตน์



8๐ 

ภาคเหนือ

ดอกไม้จันทน์ประจ�าจังหวัด (7๖ จังหวัด)

ดอกพิกุล	

จังหวัดก�าแพงเพชร

ดอกเสี้ยวดอกขาว

จังหวัดน่าน

ดอกบัวหลวง

จังหวัดพิจิตร

ดอกนนทรี

จังหวัดพิษณุโลก

ดอกมะขาม

จังหวัดเพชรบูรณ์

ดอกยมหิน

จังหวัดแพร่

ดอกพวงแสด	

จังหวัดเชียงราย

ดอกทองกวาว	

จังหวัดเชียงใหม่

ดอกเสี้ยวดอกขาว	

จังหวัดตาก

ดอกเสลา

จังหวัดนครสวรรค์



   81

ภาคเหนือ

ดอกสารภี

จังหวัดพะเยา

ดอกบัวหลวง

จังหวัดสุโขทัย

ดอกบัวตอง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ดอกสุพรรณิการ์

จังหวัดอุทัยธานี

ดอกธรรมรักษา

จังหวัดล�าปาง

ดอกประดู่

จังหวัดอุตรดิตถ์

ดอกทองกวาว

จังหวัดล�าพูน



82 

ดอกกระเจียว

จังหวัดชัยภูมิ

ดอกลีลาวดี

จังหวัดมหาสารคาม

ดอกกันเกรา

จังหวัดนครพนม

ดอกช้างน้าว

จังหวัดมุกดาหาร

ดอกสาธร

จังหวัดนครราชสีมา

ดอกบัวแดง

จังหวัดยโสธร

ดอกพะยอม

จังหวัดกาฬสินธุ์

ดอกราชพฤกษ์

จังหวัดขอนแก่น

ดอกสิรินธรวัลลี

จังหวัดบึงกาฬ

ดอกสุพรรณิการ์

จังหวัดบุรีรัมย์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



   83

ดอกอินทนิลบก

จังหวัดร้อยเอ็ด

ดอกดารารัตน์

จังหวัดหนองคาย

ดอกพุดซ้อน

จังหวัดเลย

ดอกบัวหลวง

จังหวัดหนองบัวล�าภู

ดอกล�าดวน

จังหวัดศรีสะเกษ

ดอกทองกวาว

จังหวัดอุดรธานี

ดอกอินทนิลน�้า

จังหวัดสกลนคร

ดอกบัวหลวง

จังหวัดอุบลราชธานี

ดอกกันเกรา

จังหวัดสุรินทร์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดอกจาน

จังหวัดอ�านาจเจริญ



84 

ดอกกาญจนิกา

จังหวัดกาญจนบุรี

ดอกเกด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดอกชัยพฤกษ์

จังหวัดชัยนาท

ดอกลีลาวดี

จังหวัดเพชรบุรี

ดอกแก้ว

จังหวัดนครปฐม

ดอกนนทรี

จังหวัดนนทบุรี

ดอกกัลปพฤกษ์

จังหวัดราชบุรี

ดอกบัวหลวง

จังหวัดปทุมธานี

ดอกพิกุล

จังหวัดลพบุรี

ภาคกลาง

ดอกโสน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



   85

ดอกดาวเรือง

จังหวัดสมุทรปราการ

ดอกดารารัตน์

จังหวัดสิงห์บุรี

ดอกดารารัตน์

จังหวัดสมุทรสงคราม

ดอกสุพรรณิการ์

จังหวัดสุพรรณบุรี

ดอกดารารัตน์

จังหวัดสมุทรสาคร

ดอกดารารัตน์

จังหวัดอ่างทอง

ภาคกลาง

ดอกสุพรรณิการ์

จังหวัดสระบุรี



8๖ 

ดอกเหลืองจันทบูร

จังหวัดจันทบุรี

ดอกสุพรรณิการ์

จังหวัดนครนายก

ดอกนนทรี

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ดอกปีป

จังหวัดปราจีนบุรี

ดอกประดู่ป่า

จังหวัดชลบุรี

ดอกสารภีทะเล

จังหวัดระยอง

ดอกกฤษณา

จังหวัดตราด

ดอกแก้ว

จังหวัดสระแก้ว

ภาคตะวันออก



   87

ดอกกล้วยไม้นารีเหลืองกระบี่

จังหวัดกระบี่

ดอกจ�าปูน

จังหวัดพังงา

ดอกพุทธรักษา

จังหวัดชุมพร

ดอกพะยอม

จังหวัดพัทลุง

ดอกพุทธรักษา

จังหวัดตรัง

ดอกเฟื่องฟ้า

จังหวัดภูเก็ต

ดอกราชพฤกษ์

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดอกโกมาชุม

จังหวัดระนอง

ภาคใต้



88 

ดอกบานบุรี

จังหวัดนราธิวาส

ดอกกาหลง

จังหวัดสตูล

ดอกชบา

จังหวัดปัตตานี

ดอกบัวผุด

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดอกพิกุล

จังหวัดยะลา

ภาคใต้

ภาคใต้ชายแดน

ดอกเฟื่องฟ้า

จังหวัดสงขลา



   89

การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ส�าหรับประชาชนในส่วนภูมิภาค

จังหวัดน่าน

จังหวัดสุโขทัย จังหวัดล�าปาง

ภาคเหนือ



9๐ 

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



   91

จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดนครปฐมจังหวัดสระบุรี

ภาคกลาง



92 

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดระยองจังหวัดปราจีนบุรี

ภาคตะวันออก



   93

จังหวัดระนอง

ภาคใต้

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดนครศรีธรรมราช



94 

ภาคใต้ชายแดน

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส



   95

การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ส�าหรับประชาชน
ของกระทรวงมหาดไทย



9๖ 



การปลูกดอกดาวเรือง ดอกไม้สีเหลือง 
การประดับตกแต่งบริเวณ 

พระเมรุมาศจ�าลอง และซุุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค



98 

อุทยานประวัติศาสตร์ก�าแพงเพชร	อ�าเภอเมืองก�าแพงเพชร	จังหวัดก�าแพงเพชร

โรงเรียนวัดไทยชุมพล	อ�าเภอเมืองสุโขทัย	จังหวัดสุโขทัย

สนามหลวงแพร่	อ�าเภอเมืองแพร่	จังหวัดแพร่

ภาคเหนือ

สนามบินเก่า	อ�าเภอเมืองเชียงราย	จังหวัดเชียงราย



   99

ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

เทศบาลเมืองพะเยา	จังหวัดพะเยาสนามกีฬาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน	จังหวัดแม่ฮ่องสอน



1๐๐ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา



   1๐1

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร	พระอารามหลวง	
อ�าเภอเมืองอุบลราชธานี	จังหวัดอุบลราชธานี

ศาลากลางจังหวัดสกลนครศาลากลางจังหวัดอ�านาจเจริญ

วัดป่าแสงอรุณ	พระอารามหลวง	อ�าเภอเมืองขอนแก่น	
จังหวัดขอนแก่น



1๐2 

ภาคกลาง

วัดโบสถ์	อ�าเภออินทร์บุรี	จังหวัดสิงห์บุรี

ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
วัดบัวขวัญ	พระอารามหลวง	อ�าเภอเมืองนนทบุรี	

จังหวัดนนทบุรี

วัดช่อม่วง	อ�าเภอบ้านลาด	จังหวัดเพชรบุรี



   1๐3

วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร	พระอารามหลวง	
อ�าเภอเมืองสุพรรณบุรี	จังหวัดสุพรรณบุรี

วัดคลองวาฬ	พระอารามหลวง	อ�าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วัดเจษฎาราม	พระอารามหลวง	อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร	
จังหวัดสมุทรสาคร

วัดมหาธาตุวรวิหาร	พระอารามหลวง	อ�าเภอเมืองราชบุรี	

จังหวัดราชบุรี



1๐4 

ภาคตะวันออก

วัดโสธรวรารามวรวิหาร	พระอารามหลวง	
อ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา	จังหวัดฉะเชิงเทรา

ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว



   1๐5

วัดท่าโสม	อ�าเภอเขาสมิง	จังหวัดตราด

ศาลากลางจังหวัดนครนายก



1๐๖ 

ภาคใต้

โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชด�าริ	
อ�าเภอเมืองชุมพร	จังหวัดชุมพร

วัดกลางใหม่	อ�าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช	อ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช	จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศาลากลางจังหวัดพังงา



   1๐7

ภาคใต้ชายแดน

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	๖	รอบ	พระชนมพรรษา	

อ�าเภอเมืองนราธิวาส	จังหวัดนราธิวาส

สนามโรงพิธีช้างเผือก	อ�าเภอเมืองยะลา	จังหวัดยะลา

สนามศักดิ์เสนีย์	โรงเรียนเบญจมราชูทิศปัตตานี	

อ�าเภอเมืองปัตตานี	จังหวัดปัตตานี



พิธีรับไฟหลวงพระราชทาน
(วันที่ 18 ตุลาคม 25๖๐)



   1๐9

ส่วนกลาง
(วันที่ 18 ตุลาคม 25๖๐)



11๐ 

ณ	วัดแม่พริกลุ่ม	อ�าเภอแม่พริก	จังหวัดล�าปางณ	ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ณ	วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร	อ�าเภอเมืองแพร่	จังหวัดแพร่

ภาคเหนือ



   111

ณ	ศาลากลางจังหวัดอ�านาจเจริญ

ณ	ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



112 

ณ	ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ณ	ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ณ	ศาลากลางจังหวัดเลย	



   113

ภาคกลาง

ณ	ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

ณ	ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ณ	ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครณ	ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



114 

ณ	ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

ณ	ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ภาคตะวันออก



   115

ณ	ศาลากลางจังหวัดระนอง

ณ	ศาลากลางจังหวัดพังงา

ภาคใต้



11๖ 

ภาคใต้ชายแดน

ณ	ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

ณ	ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส



พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค 

เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร
(วันที่ 2๖ ตุลาคม 25๖๐)



118 

ภาคเหนือ

สนามบินเก่า	อ�าเภอเมืองเชียงราย	จังหวัดเชียงราย

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ	๗	รอบ
พระชนมพรรษา	อ�าเภอเมืองเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนวัดไทยชุมพล	อ�าเภอเมืองสุโขทัย	
จังหวัดสุโขทัย

เทศบาลเมืองพะเยา	จังหวัดพะเยา ที่ว่าการอ�าเภอเมืองปาน	จังหวัดล�าปาง



   119

วัดตากฟ้า	อ�าเภอตากฟ้า	จังหวัดนครสวรรค์

ศาลากลางจังหวัดพิจิตร



12๐ 

เขื่อนภูมิพล	อ�าเภอสามเงา	จังหวัดตาก

สนามกีฬาเทศบาล	อ�าเภอเมืองแพร่	จังหวัดแพร่สนามกีฬาเทศบาล	อ�าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน	
จังหวัดแม่ฮ่องสอน



   121

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

วัดโพธิ์ชัย	พระอารามหลวง	อ�าเภอเมืองหนองคาย	
จังหวัดหนองคาย



122 

ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

ที่ว่าการอ�าเภอเมืองบึงกาฬ	จังหวัดบึงกาฬ



   123

ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์



124 

ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร



   125

วัดคงคารามวรวิหาร	พระอารามหลวง	อ�าเภอเมืองเพชรบุรี	จังหวัดเพชรบุรี

วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร	พระอารามหลวง	อ�าเภอเมืองลพบุรี	จังหวัดลพบุรี

ภาคกลาง



12๖ 

ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ	
อ�าเภอเมืองชัยนาท	จังหวัดชัยนาทวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร	พระอารามหลวง	อ�าเภอเมืองสิงห์บุรี	

จังหวัดสิงห์บุรี



   127

พระราชวังโบราณ	อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดมหาธาตุวรวิหาร	พระอารามหลวง	

อ�าเภอเมืองราชบุรี	จังหวัดราชบุรี
เกาะสมเด็จพระญาณสังวร	อ�าเภอเมืองกาญจนบุรี	

จังหวัดกาญจนบุรี



128 

สนามหลวงจังหวัดตราด	อ�าเภอเมืองตราด	จังหวัดตราด

ศาลากลางจังหวัดนครนายก วัดโสธรวรารามราชวรวิหาร	พระอารามหลวง	
อ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา	จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาคตะวันออก



   129

สวนศรีเมือง	อ�าเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง

ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

โรงเรียนบ้านบึง	อ�าเภอบ้านบึง	จังหวัดชลบุรี



13๐ 

ศาลากลางจังหวัดสตูล สนามกีฬากลาง	อ�าเภอเมืองระนอง	จังหวัดระนอง

วัดนาสาร	อ�าเภอบ้านนาสาร	จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาคใต้



   131

สวนสาธารณะสะพานหิน	อ�าเภอเมืองภูเก็ต	จังหวัดภูเก็ต

สนามหน้าเมือง	อ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช	
จังหวัดนครศรีธรรมราช

สระบัวแหลมสมิหลา	อ�าเภอเมืองสงขลา	จังหวัดสงขลา



132 

ภาคใต้ชายแดน

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	6	รอบ	พระชนมพรรษา	อ�าเภอเมืองนราธิวาส	จังหวัดนราธิวาส

วัดมุจลินทวาปีวิหาร	อ�าเภอหนองจิก	จังหวัดปัตตานี สนามโรงพิธีช้างเผือก	เทศบาลนครยะลา	

อ�าเภอเมืองยะลา	จังหวัดยะลา



พิธีเผาดอกไม้จันทน์
(วันที่ 2๖ ตุลาคม 25๖๐)



134 

ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดล�าพูนศาลากลางจังหวัดเชียงราย

วดัสงักสัรตันคีร	ีอ�าเภอเมอืงอทัุยธาน	ีจังหวดัอุทัยธานี

ภาคเหนือ



   135

ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



13๖ 

ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

พระราชวังโบราณ	อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดห้วยหลวง	อ�าเภอเขาย้อย	จังหวัดเพชรบุรี

ภาคกลาง



   137

ภาคตะวันออก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วัดท่าโสม	อ�าเภอเขาสมิง	จังหวัดตราดศาลากลางจงัหวัดปราจนีบุรี

วัดทุ่งตาอิน	อ�าเภอเขาคิชฌกูฏ	

จังหวัดจันทบุรี



138 

ลานวฒันธรรม	สนามกฬีาทุง่แจ้ง	อ�าเภอเมอืงตรงั	จังหวัดตรัง

สวนสาธารณะสะพานหนิ	อ�าเภอเมอืงภูเกต็
	จงัหวดัภเูก็ต

	สระบัวแหลมสมิหลา	อ�าเภอเมอืงสงขลา	จงัหวดัสงขลา

	สวนสาธารณะธารา	อ�าเภอเมอืงกระบี	่จังหวัดกระบ่ี

ภาคใต้



   139

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	6	รอบ	พระชนมพรรษา	อ�าเภอเมืองนราธิวาส	จังหวัดนราธิวาส

สนามโรงพิธีช้างเผือก	เทศบาลนครยะลา	จังหวัดยะลา

ภาคใต้ชายแดน



กิจกรรมจติอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร
(วันที่ 2๖ ตุลาคม 25๖๐)



   141

ภาคเหนือ

จังหวัดก�าแพงเพชรจังหวัดเชียงราย

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดแม่ฮ่องสอน



142 

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดนครพนม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



   143

จังหวัดชัยนาท

จังหวัดสระบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาคกลาง



144 

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดตราด

จังหวัดจันทบุรี

ภาคตะวันออก



   145

จังหวัดชุมพร

จังหวัดตรัง

จังหวัดภูเก็ต

ภาคใต้



14๖ 

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาส

ภาคใต้ชายแดน



พิธีอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์และถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์
(วันที่ 27 ตุลาคม 25๖๐)



148 

จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดอุตรดิตถ์

ภาคเหนือ



   149

จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



15๐ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดสมุทรสงคราม	จังหวัดอ่างทอง

ภาคกลาง



   151

จังหวัดตราด

จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายก

ภาคตะวันออก



152 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร

จังหวัดพังงา

ภาคใต้



   153

จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดยะลา

ภาคใต้ชายแดน



พิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์
(วันที่ 27 ตุลาคม 25๖๐)



   155

ณ	แม่น�้าน่าน	บริเวณลานอเนกประสงค์ริมแม่น�้าน่าน

อ�าเภอเมืองอุตรดิตถ์	จังหวัดอุตรดิตถ์

ณ	ทะเลสาบรูปหัวใจ	(ทุ่งทะเลหลวง)	อ�าเภอเมืองสุโขทัย	จังหวัดสุโขทัย

ณ	แม่น�้าน่าน	บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร	

พระอารามหลวง	อ�าเภอเมืองพิษณุโลก	จังหวัดพิษณุโลก

ภาคเหนือ



15๖ 

ณ	กว๊านพะเยา	อ�าเภอเมืองพะเยา	จังหวัดพะเยา

ณ	แม่น�้าปิง	บริเวณวัดพระบรมธาตุ	พระอารามหลวง	อ�าเภอเมืองก�าแพงเพชร	จังหวัดก�าแพงเพชร



   157

ณ	แม่น�้าน่าน	อ�าเภอเมืองพิจิตร	
จังหวัดพิจิตร

ณ	เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล	อ�าเภอแม่แตง	จังหวัดเชียงใหม่

ณ	แม่น�้าปิง	อ�าเภอสามเงา	จังหวัดตาก



158 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ณ	ประตูระบายน�้าสุรัสวดี	(หนองหาร	-	ล�าน�้าก�่า)	
อ�าเภอโคกศรีสุพรรณ	จังหวัดสกลนคร

ณ	ท่าน�้าวัดเจริญผล	อ�าเภอกันทรวิชัย	

จังหวัดมหาสารคาม

ณ	แม่น�้าก�่า	อ�าเภอวังยาง	จังหวัดนครพนม

ณ	อ่างเก็บน�้าห้วยจระเข้มาก	อ�าเภอเมืองบุรีรัมย์	

จังหวัดบุรีรัมย์

ณ	แม่น�้าโขง	บริเวณสถานีเรือเขมราฐ

อ�าเภอเขมราฐ	จังหวัดอุบลราชธานี



   159

ณ	แม่น�้าโขง	บริเวณปากห้วยมุก	อ�าเภอเมืองมุกดาหาร	
จังหวัดมุกดาหาร

ณ	แม่น�้าโขง	บริเวณพระธาตุหล้าหนอง	
อ�าเภอเมืองหนองคาย	จังหวัดหนองคาย

ณ	แม่น�้าโขง	บริเวณวัดสุดแดนสยาม	อ�าเภอเมืองบึงกาฬ	จังหวัดบึงกาฬ

ณ	แม่น�้าชี	อ�าเภอเมืองสุรินทร์	จังหวัดสุรินทร์



1๖๐ 

ณ	ล�าน�้าห้วยหลวง	อ�าเภอเมืองอุดรธานี	
จังหวัดอุดรธานี

ณ	เขื่อนอุบลรัตน์	อ�าเภอโนนสัง	

จังหวัดหนองบัวล�าภู

ณ	โครงการอ่างเก็บน�้าเลย	อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	อ�าเภอภูหลวง	จังหวัดเลย

ณ	แม่น�้าชี	วัดท่าสะแบง	อ�าเภอทุ่งเขาหลวง	
จังหวัดร้อยเอ็ด



   1๖1

ณ	แม่น�้าป่าสัก	บริเวณวัดศาลาแดง	อ�าเภอเมืองสระบุรี	จังหวัดสระบุรี

ณ	ชายฝั่งหาดเจ้าส�าราญ	อ�าเภอเมืองเพชรบุรี	จังหวัดเพชรบุรี

ภาคกลาง



1๖2 

ณ	ปากอ่าวแม่น�้าเจ้าพระยา	อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ	

จังหวัดสมุทรปราการ

ณ	ทะเลปากอ่าวไทย	อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร	
จังหวัดสมุทรสาคร

ณ	แม่น�้าแม่กลอง	เขื่อนรัฐประชาพัฒนา	อ�าเภอเมืองราชบุรี	จังหวัดราชบุรี

ณ	ต้นน�้าแม่กลอง	อ�าเภอเมืองกาญจนบุรี	

จังหวัดกาญจนบุรี



   1๖3

ณ	ทะเลหัวหิน	วังไกลกังวล	อ�าเภอหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ณ	แม่น�้าเจ้าพระยา	บริเวณวัดพนัญเชิงวรวิหาร	พระอารามหลวง	อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



1๖4 

ณ	อ่าวสัตหีบ	อ�าเภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี

ณ	ศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือ

อ�าเภอเกาะช้าง	จังหวัดตราด
ณ	ทะเลเกาะเสม็ด	อ�าเภอเมืองระยอง	

จังหวัดระยอง

ภาคตะวันออก



   1๖5

ณ	เขื่อนขุนด่านปราการชล	อ�าเภอเมืองนครนายก	
จังหวัดนครนายก	

ณ	อ่างเก็บน�้าท่ากระบาก	อ�าเภอวัฒนานคร	
จังหวัดสระแก้ว

ณ	แม่น�้าปราจีนบุรี	อ�าเภอเมืองปราจีนบุรี	จังหวัดปราจีนบุรี



1๖๖ 

ณ	ทะเลอันดามัน	อ�าเภอท้ายเมือง	จังหวัดพังงา

ณ	ทะเลอันดามัน	ท่าเรือระนอง	อ�าเภอเมืองระนอง	จังหวัดระนอง

ณ	ท่าเทียบเรือต�ามะลัง	อ�าเภอเมืองสตูล	จังหวัดสตูล

ภาคใต้



   1๖7

ณ	เกาะหนู	เกาะแมว	อ�าเภอเมืองสงขลา	จังหวัดสงขลา

ณ	หมู่เกาะอ่างทอง	อ�าเภอดอนสัก	จังหวัดสุราษฎร์ธานี



1๖8 

ณ	ท่าเทียบเรือกันตัง	อ�าเภอกันตัง	จังหวัดตรัง

ณ	ปากร่องน�้ากระบี่	อ�าเภอเมืองกระบี่	จังหวัดกระบี่

ณ	แหลมพรหมเทพ	ทะเลอันดามัน	อ�าเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต



   1๖9

ณ	ทะเลสาบฮาลาบาลา	เขื่อนบางลาง	อ�าเภอบันนังสตา	
จังหวัดยะลา

ณ	ปากอ่าวแม่น�้าบางนรา	อ�าเภอตากใบ	จังหวัดนราธิวาส

ณ	ปากอ่าวแม่น�้าปัตตานี	อ�าเภอเบตง	จังหวัดปัตตานี

ภาคใต้ชายแดน



จ�านวนประชาชนในส่วนภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
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พระบรมราโชวาท 

พระราชทานแก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ในโอกาสที่กระทรวงมหาดไทยครบรอบ 1๐๐ ปี

วันพุธ ที่ 1 เมษายน 2535

 หน้าท่ีของกระทรวงมหาดไทย พูดอย่างรวบรัด คือการอ�านวยความสุข

สวัสดีแก่ทวยราษฎร์ และการอ�านวยความสุขสวัสดีที่ท�าอยู ่นั้น อาจจ�าแนกตาม                                                                                                               

ประเภทงานได้เป็น ๔ ด้าน คอื การอ�านวยความมัน่คงปลอดภยัในชีวติและทรพัย์สนิ                                                                                                        

การพัฒนาอาชีพและฐานะความเป็นอยู่ การพัฒนาจิตใจให้อยู่ร่วมกันได้ด้วยความสุข                                                                                                                                      

และความสามัคคีปรองดอง และการให้การศึกษาเพื่อสร้างอนาคตที่แจ่มใส. งานทั้ง                        

๔ ด้านยังจ�าแนกเป็นส่วนปลีกย่อยออกไปได้มากมาย ซึ่งต้องมีกรมกองต่าง ๆ                              

รบัผดิชอบไปปฏิบัติ  ทั้งต้องพึ่งพิงอาศัยความร่วมมือจากกระทรวงทบวงกรมอื่นอย่าง

กว้างขวางและใกล้ชดิด้วย.   ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกฝ่าย  ทกุคน  จงึจ�าเป็นอย่างยิง่                  

ทีจ่ะต้องมหีลกัปฏบิตัทิีแ่น่นอนเป็นเครือ่งยดึถือ.  หลกัการอย่างแรกกค็อืต้องปฏบิติังาน

ให้ประสานสอดคล้องและด�าเนินก้าวหน้าไปด้วยกัน เสมอกัน พร้อมเพรียงกันทุกฝ่าย 

โดยมิให้ล�า้หน้าหรือล้าหลังกว่ากัน อันจะเป็นเหตุให้งานชะงักงัน หรือเสียขบวน และ   

เสียผล.   หลักการอย่างที่สอง คือต้องพยายามประสานงานกับทุกหน่วยงานด้วยความ

สมคัรสมานและความเข้าใจอนัดีต่อกนั.   ประการส�าคัญ คอืจะต้องระมดัระวงัปฏิบตักิาร

ทุกอย่างด้วยความสุจริตเที่ยงตรง ให้สมควรและถูกต้องด้วยหลักวิชา กฎหมาย

ความชอบธรรม โดยไม่มีอคติ.

ภูพิงคราชนิเวศน์

วันที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๕
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คณะผู้จัดท�า
ที่ปรึกษา 
	 พลเอก	อนุพงษ์	เผ่าจินดา	
	 นายสุธี	มากบุญ
	 นายฉัตรชัย		พรหมเลิศ
	 นายนิสิต		จันทร์สมวงศ์
	 นายประยูร		รัตนเสนีย์
	 นายศุภชัย			เอี่ยมสุวรรณ	
	 นายบุญธรรม		เลิศสุขีเกษม

คณะท�างาน
	 นายสมคิด	จันทมฤก
	 นายบัญชา	เชาวรินทร์	
	 นางสาวดารา	รักษาชาติ
	 นายวีระ	แสงจันทร์
	 นางวันเพ็ญ		ทรงวิวัฒน์
	 นายอาระยะ	วงศ์อุดม
	 นางสาวมัลลิกา	ทยานุสร
	 นางทิพวัลย์	อุดมทรัพย์

เอกสารความรู้ สดร.

ล�าดับที่ 1/ปีงบประมาณ 25๖1

สถาบันด�ารงราชานุภาพ	ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	กระทรวงมหาดไทย	

ถนนอัษฎางค์	เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	๑๐๒๐๐	

โทร/โทรสาร	๐	๒๒๒๑	๕๙๕๘

http://www.stabundamrong.go.th	

e-mail:	stabundamrong@gmail.com

พิมพ์ที่ www.protexts.com
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