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ชุด ส านักพระราชวัง (ฝ่ายช่างภาพส่วนพระองค)์

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์



สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปทอดพระเนตร
การจัดตกแต่งสถานที่ในการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 2 มกราคม  2551
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พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ไปในการถวายน  าสรงพระศพ และการประดิษฐานพระศพ
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เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ไปในการถวายน  าสรงพระศพ และการประดิษฐานพระศพ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา
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โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดมหาเศวตฉัตร 7 ชั น กางกั นพระโกศ พระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศ

ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551
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พระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสนี  ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดมหาเศวตฉัตร 7 ชั น กางกั นพระโกศ พระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศ
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พระราชทานเพลงิพระศพสมเดจ็พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551



พระยานมาศสามล าคานทรงพระโกศเตรยีมเทียบพระมหาพชิัยราชรถ หน้าพลบัพลายกวัดพระเชตพุนวิมลมังคลาราม ในการพระราชพธิี
พระราชทานเพลงิพระศพสมเดจ็พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551



พระยานมาศสามล าคานทรงพระโกศเตรยีมเทียบพระมหาพชิัยราชรถ หน้าพลบัพลายกวัดพระเชตพุนวิมลมังคลาราม ในการพระราชพธิี
พระราชทานเพลงิพระศพสมเดจ็พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551



พระยานมาศสามล าคานทรงพระโกศเตรยีมเทียบพระมหาพชิัยราชรถ หน้าพลบัพลายกวัดพระเชตพุนวิมลมังคลาราม ในการพระราชพธิี
พระราชทานเพลงิพระศพสมเดจ็พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551



พระยานมาศสามล าคานทรงพระโกศเตรยีมเทียบพระมหาพชิัยราชรถ หน้าพลบัพลายกวัดพระเชตพุนวิมลมังคลาราม ในการพระราชพธิี
พระราชทานเพลงิพระศพสมเดจ็พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551



เจ้าหน้าที่เชิญพระโกศลงจากพระมหาพิชัยราชรถไปประดิษฐานบนพระยานมาศสามล าคาน เพื่อเตรียมเข้าริ วขบวนพระอิสรยิยศ
ริ วที่ 3 เชิญพระโกศเวียนพระเมร ุในการพระราชพธิีพระราชทานเพลงิพระศพสมเด็จพระเจ้าพีน่างเธอ

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551



เจ้าหน้าที่เชิญพระโกศลงจากพระมหาพิชัยราชรถไปประดิษฐานบนพระยานมาศสามล าคาน เพื่อเตรียมเข้าริ วขบวนพระอิสรยิยศ
ริ วที่ 3 เชิญพระโกศเวียนพระเมร ุในการพระราชพธิีพระราชทานเพลงิพระศพสมเด็จพระเจ้าพีน่างเธอ

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551



เจ้าหน้าที่เชิญพระโกศลงจากพระมหาพิชัยราชรถไปประดิษฐานบนพระยานมาศสามล าคาน เพื่อเตรียมเข้าริ วขบวนพระอิสรยิยศ
ริ วที่ 3 เชิญพระโกศเวียนพระเมร ุในการพระราชพธิีพระราชทานเพลงิพระศพสมเด็จพระเจ้าพีน่างเธอ

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551



เจ้าหน้าที่เชิญพระโกศลงจากพระมหาพิชัยราชรถไปประดิษฐานบนพระยานมาศสามล าคาน เพื่อเตรียมเข้าริ วขบวนพระอิสรยิยศ
ริ วที่ 3 เชิญพระโกศเวียนพระเมร ุในการพระราชพธิีพระราชทานเพลงิพระศพสมเด็จพระเจ้าพีน่างเธอ

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551



เจ้าหน้าที่เชิญพระโกศลงจากพระมหาพิชัยราชรถไปประดิษฐานบนพระยานมาศสามล าคาน เพื่อเตรียมเข้าริ วขบวนพระอิสรยิยศ
ริ วที่ 3 เชิญพระโกศเวียนพระเมร ุในการพระราชพธิีพระราชทานเพลงิพระศพสมเด็จพระเจ้าพีน่างเธอ

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551



เจ้าหน้าที่เชิญพระโกศลงจากพระมหาพิชัยราชรถไปประดิษฐานบนพระยานมาศสามล าคาน เพื่อเตรียมเข้าริ วขบวนพระอิสรยิยศ
ริ วที่ 3 เชิญพระโกศเวียนพระเมร ุในการพระราชพธิีพระราชทานเพลงิพระศพสมเด็จพระเจ้าพีน่างเธอ

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551



เจ้าหน้าที่เชิญพระโกศลงจากพระมหาพิชัยราชรถไปประดิษฐานบนพระยานมาศสามล าคาน เพื่อเตรียมเข้าริ วขบวนพระอิสรยิยศ
ริ วที่ 3 เชิญพระโกศเวียนพระเมร ุในการพระราชพธิีพระราชทานเพลงิพระศพสมเด็จพระเจ้าพีน่างเธอ

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551



เจ้าหน้าที่เชิญพระโกศลงจากพระมหาพิชัยราชรถไปประดิษฐานบนพระยานมาศสามล าคาน เพื่อเตรียมเข้าริ วขบวนพระอิสรยิยศ
ริ วที่ 3 เชิญพระโกศเวียนพระเมร ุในการพระราชพธิีพระราชทานเพลงิพระศพสมเด็จพระเจ้าพีน่างเธอ

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551



เจ้าหน้าที่เชิญพระโกศลงจากพระมหาพิชัยราชรถไปประดิษฐานบนพระยานมาศสามล าคาน เพื่อเตรียมเข้าริ วขบวนพระอิสรยิยศ
ริ วที่ 3 เชิญพระโกศเวียนพระเมร ุในการพระราชพธิีพระราชทานเพลงิพระศพสมเด็จพระเจ้าพีน่างเธอ

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551



เจ้าหน้าที่เชิญพระโกศลงจากพระมหาพิชัยราชรถไปประดิษฐานบนพระยานมาศสามล าคาน เพื่อเตรียมเข้าริ วขบวนพระอิสรยิยศ
ริ วที่ 3 เชิญพระโกศเวียนพระเมร ุในการพระราชพธิีพระราชทานเพลงิพระศพสมเด็จพระเจ้าพีน่างเธอ

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551



เจ้าหน้าที่เชิญพระโกศลงจากพระมหาพิชัยราชรถไปประดิษฐานบนพระยานมาศสามล าคาน เพื่อเตรียมเข้าริ วขบวนพระอิสรยิยศ
ริ วที่ 3 เชิญพระโกศเวียนพระเมร ุในการพระราชพธิีพระราชทานเพลงิพระศพสมเด็จพระเจ้าพีน่างเธอ

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551



เจ้าหน้าที่เชิญพระโกศลงจากพระมหาพิชัยราชรถไปประดิษฐานบนพระยานมาศสามล าคาน เพื่อเตรียมเข้าริ วขบวนพระอิสรยิยศ
ริ วที่ 3 เชิญพระโกศเวียนพระเมร ุในการพระราชพธิีพระราชทานเพลงิพระศพสมเด็จพระเจ้าพีน่างเธอ

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงวางกระทงข้าวตอกดอกไม้ และทรงวางธูปเทียนดอกไม้จันทน์ที่พระจิตกาธาน ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระเมรุ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงวางกระทงข้าวตอกดอกไม้ และทรงวางธูปเทียนดอกไม้จันทน์ที่พระจิตกาธาน ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระเมรุ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงวางกระทงข้าวตอกดอกไม้ และทรงวางธูปเทียนดอกไม้จันทน์ที่พระจิตกาธาน ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระเมรุ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงวางกระทงข้าวตอกดอกไม้ และทรงวางธูปเทียนดอกไม้จันทน์ที่พระจิตกาธาน ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระเมรุ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงวางกระทงข้าวตอกดอกไม้ และทรงวางธูปเทียนดอกไม้จันทน์ที่พระจิตกาธาน ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระเมรุ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงวางกระทงข้าวตอกดอกไม้ และทรงวางธูปเทียนดอกไม้จันทน์ที่พระจิตกาธาน ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระเมรุ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงวางกระทงข้าวตอกดอกไม้ และทรงวางธูปเทียนดอกไม้จันทน์ที่พระจิตกาธาน ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระเมรุ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงวางกระทงข้าวตอกดอกไม้ และทรงวางธูปเทียนดอกไม้จันทน์ที่พระจิตกาธาน ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระเมรุ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงวางกระทงข้าวตอกดอกไม้ และทรงวางธูปเทียนดอกไม้จันทน์ที่พระจิตกาธาน ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระเมรุ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงวางกระทงข้าวตอกดอกไม้ และทรงวางธูปเทียนดอกไม้จันทน์ที่พระจิตกาธาน ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระเมรุ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงวางกระทงข้าวตอกดอกไม้ และทรงวางธูปเทียนดอกไม้จันทน์ที่พระจิตกาธาน ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระเมรุ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงวางกระทงข้าวตอกดอกไม้ และทรงวางธูปเทียนดอกไม้จันทน์ที่พระจิตกาธาน ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระเมรุ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงวางกระทงข้าวตอกดอกไม้ และทรงวางธูปเทียนดอกไม้จันทน์ที่พระจิตกาธาน ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระเมรุ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงวางกระทงข้าวตอกดอกไม้ และทรงวางธูปเทียนดอกไม้จันทน์ที่พระจิตกาธาน ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระเมรุ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงวางกระทงข้าวตอกดอกไม้ และทรงวางธูปเทียนดอกไม้จันทน์ที่พระจิตกาธาน ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระเมรุ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงวางกระทงข้าวตอกดอกไม้ และทรงวางธูปเทียนดอกไม้จันทน์ที่พระจิตกาธาน ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระเมรุ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงวางกระทงข้าวตอกดอกไม้ และทรงวางธูปเทียนดอกไม้จันทน์ที่พระจิตกาธาน ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระเมรุ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงวางกระทงข้าวตอกดอกไม้ และทรงวางธูปเทียนดอกไม้จันทน์ที่พระจิตกาธาน ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระเมรุ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และสมเด็จพระบรมราชชนนพีันปีหลวง เสด็จพระราช
ด าเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ไปในการบรรจุพระสรรีางคารสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร์
ณ อนุสรณ์สถานรงัษีวัฒนา สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และสมเด็จพระบรมราชชนนพีันปีหลวง เสด็จพระราช
ด าเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ไปในการบรรจุพระสรรีางคารสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร์
ณ อนุสรณ์สถานรงัษีวัฒนา สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันที1่9 พฤศจิกายน 2551



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และสมเด็จพระบรมราชชนนพีันปีหลวง เสด็จพระราช
ด าเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ไปในการบรรจุพระสรรีางคารสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร์
ณ อนุสรณ์สถานรงัษีวัฒนา สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันที1่9 พฤศจิกายน 2551



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และสมเด็จพระบรมราชชนนพีันปีหลวง เสด็จพระราช
ด าเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ไปในการบรรจุพระสรรีางคารสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร์
ณ อนุสรณ์สถานรงัษีวัฒนา สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันที1่9 พฤศจิกายน 2551



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และสมเด็จพระบรมราชชนนพีันปีหลวง เสด็จพระราช
ด าเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ไปในการบรรจุพระสรรีางคารสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร์
ณ อนุสรณ์สถานรงัษีวัฒนา สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันที1่9 พฤศจิกายน 2551



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และสมเด็จพระบรมราชชนนพีันปีหลวง เสด็จพระราช
ด าเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ไปในการบรรจุพระสรรีางคารสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร์
ณ อนุสรณ์สถานรงัษีวัฒนา สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันที1่9 พฤศจิกายน 2551



เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทฟิล์มเนกาตีฟ
ชุด ฟ หจภ สบ1.1 ฟิล์มส่วนบุคคล นายสุทัศน์ พัฒนสิงห์



สมเด็จพระบรมราชชนนพีันปีหลวง เสด็จพระราชด าเนินพรอ้มด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา สริิวัฒนาพรรณวดี ไปทรงปลูกต้นไม้ ณ วัดอินทรวิหาร ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์



สมเด็จพระบรมราชชนนพีันปีหลวง เสด็จพระราชด าเนินพรอ้มด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา สริิวัฒนาพรรณวดี ไปทรงปลูกต้นไม้ ณ วัดอินทรวิหาร ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์



สมเด็จพระบรมราชชนนพีันปีหลวง เสด็จพระราชด าเนนิพรอ้มด้วยพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา สริิวัฒนาพรรณวดี ไปทรงปลูกต้นไม้ ณ วัดอินทรวิหาร ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์



สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในโอกาสที่ทรงส าเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2520



สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในโอกาสที่ทรงส าเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2520



สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในโอกาสที่ทรงส าเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2520



สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในโอกาสที่ทรงส าเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2520



สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในโอกาสที่ทรงส าเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
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ณ หอประชุมราชแพทยาลยั คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันที่ 19 สิงหาคม 2515



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และสมเด็จพระบรมราชชนนพีันปีหลวง
เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีไปทรงดนตรี

ณ หอประชุมราชแพทยาลยั คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันที่ 19 สิงหาคม 2515



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และสมเด็จพระบรมราชชนนพีันปีหลวง
เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีไปทรงดนตรี

ณ หอประชุมราชแพทยาลยั คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันที่ 19 สิงหาคม 2515



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และสมเด็จพระบรมราชชนนพีันปีหลวง
เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีไปทรงดนตรี

ณ หอประชุมราชแพทยาลยั คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันที่ 19 สิงหาคม 2515



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และสมเด็จพระบรมราชชนนพีันปีหลวง
เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีไปทรงดนตรี

ณ หอประชุมราชแพทยาลยั คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันที่ 19 สิงหาคม 2515



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และสมเด็จพระบรมราชชนนพีันปีหลวง
เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีไปทรงดนตรี

ณ หอประชุมราชแพทยาลยั คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันที่ 19 สิงหาคม 2515



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และสมเด็จพระบรมราชชนนพีันปีหลวง
เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีไปทรงดนตรี

ณ หอประชุมราชแพทยาลยั คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันที่ 19 สิงหาคม 2515



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และสมเด็จพระบรมราชชนนพีันปีหลวง
เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีไปทรงดนตรี

ณ หอประชุมราชแพทยาลยั คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันที่ 19 สิงหาคม 2515



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และสมเด็จพระบรมราชชนนพีันปีหลวง
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ณ หอประชุมราชแพทยาลยั คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันที่ 19 สิงหาคม 2515



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฝึกบินโดยเครื่องเฮลิคอปเตอร์ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมือง



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฝึกบินโดยเครื่องเฮลิคอปเตอร์ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมือง



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฝึกบินโดยเครื่องเฮลิคอปเตอร์ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมือง



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฝึกบินโดยเครื่องเฮลิคอปเตอร์ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมือง



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฝึกบินเครื่องบิน F - 5 ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมือง



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฝึกบินเครื่องบิน F - 5 ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมือง



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฝึกบินเครื่องบิน F - 5 ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมือง



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฝึกบินเครื่องบิน F - 5 ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมือง



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฝึกบินเครื่องบิน F - 5 ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมือง



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฝึกบินเครื่องบิน F - 5 ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมือง



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ทรงขับรถยนต์พระที่นัง่เสดจ็พระราชด าเนินจาก
พระต าหนกัภูพานราชนิเวศน์ ไปทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน  าห้วยอ่าง ต าบลห้วยยาง อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2532 



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ทรงขับรถยนต์พระที่นัง่เสดจ็พระราชด าเนินจาก
พระต าหนกัภูพานราชนิเวศน์ ไปทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน  าห้วยอ่าง ต าบลห้วยยาง อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2532 



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ทรงขับรถยนต์พระที่นัง่เสดจ็พระราชด าเนินจาก
พระต าหนกัภูพานราชนิเวศน์ ไปทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน  าห้วยอ่าง ต าบลห้วยยาง อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2532 



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ทรงขับรถยนต์พระที่นัง่เสดจ็พระราชด าเนินจาก
พระต าหนกัภูพานราชนิเวศน์ ไปทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน  าห้วยอ่าง ต าบลห้วยยาง อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2532 



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ทรงขับรถยนต์พระที่นัง่เสดจ็พระราชด าเนินจาก
พระต าหนกัภูพานราชนิเวศน์ ไปทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน  าห้วยอ่าง ต าบลห้วยยาง อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2532 



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ทรงขับรถยนต์พระที่นัง่เสดจ็พระราชด าเนินจาก
พระต าหนกัภูพานราชนิเวศน์ ไปทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน  าห้วยอ่าง ต าบลห้วยยาง อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
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พระต าหนกัภูพานราชนิเวศน์ ไปทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน  าห้วยอ่าง ต าบลห้วยยาง อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2532 



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ทรงขับรถยนต์พระที่นัง่เสดจ็พระราชด าเนินจาก
พระต าหนกัภูพานราชนิเวศน์ ไปทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน  าห้วยอ่าง ต าบลห้วยยาง อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
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พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ทรงขับรถยนต์พระที่นัง่เสดจ็พระราชด าเนินจาก
พระต าหนกัภูพานราชนิเวศน์ ไปทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน  าห้วยอ่าง ต าบลห้วยยาง อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2532 



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ทรงขับรถยนต์พระที่นัง่เสดจ็พระราชด าเนินจาก
พระต าหนกัภูพานราชนิเวศน์ ไปทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน  าห้วยอ่าง ต าบลห้วยยาง อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2532 



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ทรงขับรถยนต์พระที่นัง่เสดจ็พระราชด าเนินจาก
พระต าหนกัภูพานราชนิเวศน์ ไปทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน  าห้วยอ่าง ต าบลห้วยยาง อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2532 



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ทรงขับรถยนต์พระที่นัง่เสดจ็พระราชด าเนินจาก
พระต าหนกัภูพานราชนิเวศน์ ไปทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน  าห้วยอ่าง ต าบลห้วยยาง อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2532 



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ทรงขับรถยนต์พระที่นัง่เสดจ็พระราชด าเนินจาก
พระต าหนกัภูพานราชนิเวศน์ ไปทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน  าห้วยอ่าง ต าบลห้วยยาง อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2532 



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เสด็จพระราชด าเนินไปทรงรับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี และสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ซึ่งเสด็จพระราชด าเนินกลับจากสมาพันธรัฐสวิส ณ ตึกกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมือง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2515



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เสด็จพระราชด าเนินไปทรงรับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี และสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ซึ่งเสด็จพระราชด าเนินกลับจากสมาพันธรัฐสวิส ณ ตึกกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมือง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2515



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เสด็จพระราชด าเนินไปทรงรับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี และสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ซึ่งเสด็จพระราชด าเนินกลับจากสมาพันธรัฐสวิส ณ ตึกกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมือง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2515



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เสด็จพระราชด าเนินไปทรงรับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี และสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ซึ่งเสด็จพระราชด าเนินกลับจากสมาพันธรัฐสวิส ณ ตึกกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมือง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2515



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เสด็จพระราชด าเนินไปทรงรับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี และสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ซึ่งเสด็จพระราชด าเนินกลับจากสมาพันธรัฐสวิส ณ ตึกกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมือง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2515



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เสด็จพระราชด าเนินไปทรงรับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี และสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ซึ่งเสด็จพระราชด าเนินกลับจากสมาพันธรัฐสวิส ณ ตึกกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมือง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2515



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เสด็จพระราชด าเนินไปทรงรับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี และสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ซึ่งเสด็จพระราชด าเนินกลับจากสมาพันธรัฐสวิส ณ ตึกกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมือง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2515



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เสด็จพระราชด าเนินไปทรงรับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี และสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ซึ่งเสด็จพระราชด าเนินกลับจากสมาพันธรัฐสวิส ณ ตึกกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมือง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2515



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เสด็จพระราชด าเนินไปทรงรับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี และสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ซึ่งเสด็จพระราชด าเนินกลับจากสมาพันธรัฐสวิส ณ ตึกกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมือง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2515



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เสด็จพระราชด าเนินไปทรงรับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี และสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ซึ่งเสด็จพระราชด าเนินกลับจากสมาพันธรัฐสวิส ณ ตึกกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมือง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2515



สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
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พระองคเ์จ้าอทิตยาทรกิติคุณ ไปทรงเปิดอาคาร และทรงปลูกต้นไม้ในกระทรวงวิทยาศาสตร์
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หม่อมหลวงสราลีกติิยากร ไปทรงบันทึกเทปโทรทัศน์การขับร้องเพลงหนูไม่รู้ ท่ีสถานโีทรทัศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท เพื่อออกอากาศ

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2531 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2531
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พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พุทธศักราช 2493



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และสมเด็จพระบรมราชชนนพีันปีหลวง
(เมื่อครั้งพระนามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร) ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และสมเด็จพระบรมราชชนนพีันปหีลวง
(เมื่อครั้งพระนามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร) ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 



ขณะทรงเป็นพระคู่หมั้น ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 



ขณะทรงเป็นพระคู่หมั้น ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 



ขณะทรงเป็นพระคู่หมั้น ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 



พุทธศักราช 2493พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร เสด็จนิวัตพระนครเพื่อถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบรมเชษฐาธิราช ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมให้

สมเด็จพระบรมราชชนนพีันปีหลวง (เมื่อครั้งพระนามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์สิริกิติ ์กิติยากร) ตามเสดจ็ด้วย ได้จัดพระราชพิธีราชาภเิษกสมรส
ณ วังสระปทุม เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2493 สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงเป็นประธานในพระราชพธิี 



พุทธศักราช 2493พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร เสด็จนิวัตพระนครเพื่อถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบรมเชษฐาธิราช ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมให้

สมเด็จพระบรมราชชนนพีันปีหลวง (เมื่อครั้งพระนามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์สิริกิติ ์กิติยากร) ตามเสดจ็ด้วย ได้จัดพระราชพิธีราชาภเิษกสมรส
ณ วังสระปทุม เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2493 สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงเป็นประธานในพระราชพธิี 



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และสมเด็จพระบรมราชชนนพีันปหีลวง ในการพระราชพธิีราชาภิเษกสมรส 



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และสมเด็จพระบรมราชชนนพีันปีหลวง ในการพระราชพธิีราชาภิเษกสมรส 



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และสมเด็จพระบรมราชชนนพีันปีหลวง ในการพระราชพธิีราชาภิเษกสมรส 



พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และสมเด็จพระบรมราชชนนพีันปหีลวง ในการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ทรงยึดมั่นและทรงปฏบิัตติามพระปฐมบรมราชโองการตลอดพระชนม์ชีพ
ในการพระราชพธิีบรมราชาภิเษกนั้น โปรดเกลา้โปรดกระหม่อม สถาปนาเฉลิมพระอิสรยิยศสมเด็จพระราชินีสริิกิติ์ เป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์ พระบรมราชินี 











































































































































































































































































































































































































































































พระราชพิธีทรงพระผนวช
พุทธศักราช 2499



สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ีทรงขลิบเสน้พระเกศา ในพระราชพธิีทรงพระผนวช เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พุทธศักราช 2499



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดลุยเดช ทรงครองผ้ากาสาวพัตร์ ขณะทรงพระผนวช ณ วัดพระศรีรตันศาสดาราม



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ขณะทรงพระผนวชฉาย ณ หน้าพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร



ในการทรงพระผนวช  มีพระบรมราชโองการแต่งตัง้ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์ พระบรมราชินี เป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในช่วงเวลาที่ทรงด ารงสมณเพศ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์ พระบรมราชินี ได้ทรงปฏิบตัิพระราชกรณียกิจในฐานะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์เป็นที่พอพระราชหฤทัย ดังนั้น วันพุธ ที่ 5 ธันวาคม 

พุทธศักราช 2499 จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม  ให้ประกาศเฉลมิพระนามาภิไธยเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
นับเป็นสมเด็จพระบรมราชินนีาถพระองค์ท่ี 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์



พระราชพิธีทรงผนวชของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร (12 ตุลาคม - 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2499)



พระราชพิธีทรงผนวชของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร (12 ตุลาคม - 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2499)



พระราชพิธีทรงผนวชของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร (12 ตุลาคม - 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2499)



พระราชพิธีทรงผนวชของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร (12 ตุลาคม - 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2499)



พระราชพิธีทรงผนวชของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร (12 ตุลาคม - 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2499)



พระราชพิธีทรงผนวชของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร (12 ตุลาคม - 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2499)



พระราชพิธีทรงผนวชของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร (12 ตุลาคม - 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2499)







































































































พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3 รอบ

พุทธศักราช 2506



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษติาภรณ์ ทรงพระมหามาลา 
เสด็จออกเกยพระที่นั่งอาภรณพ์ิโมกข์ปราสาท ประทับพระที่นั่งราชยานพุดตานทอง เสด็จพระราชด าเนินโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารคตามโบราณราชประเพณีไปทรงบูชาพระรัตนตรัย

ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ในโอกาสพระราชพธิีมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 3 รอบ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2506 เมื่อวันเสาร์ ที่ 7 ธันวาคม พุทธศักราช 2506



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษติาภรณ์ ทรงพระมหามาลา 
เสด็จออกเกยพระที่นั่งอาภรณพ์ิโมกข์ปราสาท ประทับพระที่นั่งราชยานพุดตานทอง เสด็จพระราชด าเนินโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารคตามโบราณราชประเพณีไปทรงบูชาพระรตันตรยั

ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3 รอบ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2506 เมื่อวันเสาร์ ที่ 7 ธันวาคม พุทธศักราช 2506
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