
บรรณานุกรม 
 

กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  เทศาภิบาล ฉบับพิเศษ  ปที่  ๘๒  ธันวาคม ๒๕๓๐  เฉลิมพระ  
                เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๕ รอบ ๕   
                 ธันวาคม  ๒๕๓๐ กรุงเทพมหานคร 
กรมวิชาการ   กระทรวงศึกษาธิการ   โครงการตางๆ ที่ดําเนินการตามพระราชดําริ  กรุงเทพมหานคร  : จง 
               เจริญการพิมพ  ๒๕๒๐ 
กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  แนวพระราชดําริเการัชกาล  กทม.: โรงพิมพคุรุสภา   ๒๕๒๗ 
กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  พระเจาอยูหัว  กรุงเทพฯ :ชวนพิมพ  ๒๕๓๐ 
กระทรวงสาธารณสุข  อนุสรณสาธารณสุข  ครบรอบ  ๔๐ ป แหงการสถาปนากระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  
               ๒๔๘๕- ๒๕๒๕  กรุงเทพฯ: ๒๕๒๖ 
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (กปร) ศูนยพัฒนาอัน 
               เนื่องมาจากพระราชดําริ  กรุงเทพฯ: ๒๕๒๗ 
คณะกรรการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร)  พระบาทสมเด็จพระ 
               เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  กับงานพัฒนา  กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพกรุงเทพ (๑๙๘๔) จํากัด  
               ๒๕๓๐ 
ชํานาญ  แยมผกา “พระมหากรุณาธิคุณในดานการศึกษา” วารสารไทย ๕ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๒๘) 
ม.ล.ทวีสันต  ลดาวัลย  “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับปวงชนชาวไทย” จุฬาสัมพันธ  ปที่ ๒๙ ฉบับ   
               ๒๙  จันทรที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๒๙ น.๔-๕(บทความจาก นสพ.ไทยรัฐ  ฉบับวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 
              ๒๕๒๙ 
ประนอม  ล้ีถาวร  “ทุนอนันทมหิดล”  วารสารสภาการศึกษา ๕ (มิถุนายน ๒๕๑๔ ) น. ๒๑-๒๗ 
               ทุนภูมิพล” น. ๒๑-๓๑  “ทุนนวกฤษ” น. ๓๒-๓๕  “ทุนเลาเรียนหลวง” น. ๓๖-๓๗   
 ประนอม   ล้ีถาวร “สารานุกรม” วารสารสภาศึกษา ๕ (มิถุนายน ๒๕๑๔) น.๑๔๗-๑๖๐ 
ประเวส  วะสี  “มหาวิทยาลัยราชสักการะ”  มติชนสุดสัปดาห  ปที่ ๘ ฉบับ ๓๗๒  ๑๘  ตุลาคม ๒๕๓๐ 
ภาวาส  บุนนาค  “คําสัมภาษณในอาหารกลางกับโกวิท  สีตลายัน ที่ไทยรัฐ”ไทยรัฐ ๖ ธันวาคม  ๒๕๓๐ น. ๓ 
พรพรรณ  ธารานุมาศ  บารมีพระมากพนรําพัน  กรุงเทพฯ : บรรณกิจเทรดดิ้ง ๒๕๑๗ 
โพยม  วรรณศิริ  “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับเยาวชน  วารสารสภาการศกึษาแหงชาติ ๕ ( มิถุนายน   
               ๒๕๑๔) น. ๑๑๓-๑๓๕ “พิธีพระราชทานปริญญาบัตร”  น.๓๙-๕๒ 
จังหวัดนาราธิวาส  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ๒๕๒๘ จังหวัดนาราธิวาส:โรงพิมพสุไหงโกลก 
               ๒๕๒๘ 
คณะวิศวะกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิยาลัย  ในหลวงกับงานชาง  กรุงเทพฯ : ศิริมิตรการพิมพ   ๒๕๓๐ 
พระราชวรมุนี (ประยทธ  ปยุตโต) ธรรมนูญชีวิตสําหรับทุกคน   กรุงเทพฯ : โครงการมลูนิธิหอไตรวัดสุทัศน 
  



                เทพวราราม  ๒๕๒๗มหามกุฎราชวิทยาลัย  พระบรมราโชวาทเทียบพระพุทธศาสนา  สุภาษิต 
                  พิมพเฉลิมพระเกียรติในราชพิธีเฉลิม พระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม  ๒๕๑๗  กทม. : โรงพิมพมหา 
               กุฎราชวิทยาลัย ๒๕๑๗   
มูลนิธิราชประชานุเคราะห  รัชดาภิเษก  ๙  มิถุนายน  ๒๕๑๔  ที่ระลึกพระ 
               ราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๒๕  ป   พระ มหากรุณาธิคุณตอประชาชน  และพระราชกรณียกิจ 
               ใน ๒๕ ป  พระนคร : โรงพิมพสํานักทําเนียบนายยกรัฐมนตรี  ๒๕๑๔ 
มูลนิธิสงเคราะหเด็กของสภากาชาดไทย พัฒนาคน-พัฒนาชาติ  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพกรุงเทพ 
               เวสสาร  ๒๕๒๘ 
มูนิธิอานันทมหิดล  รายงานกิจการ  พ.ศ.๒๕๒๗-๒๕๒๘  ฉบับที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๒๘ กรุงเทพ ฯ: โรง 
               พิมพการศาสนา  ๒๕๒๘ 
สมเด็จพระญาณสังวร  “ทศพิธราชธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” เอกสารคําบรรยายพิเศษ  ณ หอง 
               ประชุมศูนยสารนิเทศ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ๑๓  พฤษภาคม ๒๕๓๐ 
พ.อ.สมศักดิ์  ศัลยกําธร  บทเรียนจากการจัดการศึกษาไทยในอดีต  กรุงเทพฯ:เจริญวิทยการพิมพ ๒๕๒๘ 
                ๑๔๒ น. 
พ.อ.โสมนัส  เอี่ยมสรรพางค “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับแผนที่” เทศาภิบาล  ฉบับพิเศษ  ปที่ ๘๒ ฉบับ 
                ที่  ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๓๐ น.๒๔๒-๒๖๒ 
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาง  ทศพิธราชธรรม  กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย  ๒๕๓๐  ๑๒๙ น. 
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชกับ 
               การศึกษาไทย กรุงเทพฯ : โรงพิมพสยามรัฐ ๒๕๓๐ 
สํานักงานราชเลขาธิการ  ประมวลราชกรณียกิจและการพัฒนาประเทศ   กรุงเทพฯ:อัมรินทรการพิมพ 
                ๒๕๒๑. ๒๘๔ น. 
สํานักราชเลขาธิการ  สมุดภาพโครงการตามพระราชดําริ   จัดพิมพเนื่องในการสมโภชกรงุรัตนโกสินทร  
                ๒๐๐ป  กรุงเทพฯ: โรงพิมพกรุงเทพ ๒๕๒๕ 
สํานักราชเลขาธิการ   ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสตางๆ  ตั้งแต 
               พุทธศักราช ๒๔๙๘-๒๕๐๘  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหพิมพพระราชทานในงานพระราชทาน 
               เพลิง ศพ   นายจํานงราชกิจ(จรัญ  บุณยรัตพันธุ)  ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว., ณ. เมรุหนาพลับพลาอิศริยา 
               ภรณ  วัดเทพศริินทราวาส  วันที่ ๘ มีนาคม  ๒๕๑๖  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพพระจันทร  ๒๕๑๖ 
 สํานักราชเลขาธิการ  ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสตางๆ  ตั้งแต 
               เดือน  ธันวาคม  ๒๕๑๑  จนถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๑๒  กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพกรม 
               แผนที่ทหาร    ๒๕๑๓ 
สํานักราชเลขาธิการ  ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสตางๆ 
                 ตั้งแตเดือน ธันวาคม  ๒๕๑๒  จนถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๑๓  พิมพขึ้นในโอกาสงาน 
                พระราช  พิธีรัชดาภิเษก ๙ มิถุนายน ๒๕๑๔  กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพกรมแผนที่ทหาร    



สํานักราชเลขาธิการ  ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสตางๆ ตั้งแต 
               เดือน  ธันวาคม ๒๕๑๓  จนถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๑๔   กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพกรม 
               แผนที่ ทหาร   ๒๕๑๕ 
สํานักราชเลขาธิการ  ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสตางๆ ตั้งแต 
               เดือน  ธันวาคม ๒๕๑๔  จนถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๑๕  กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพกรมแผนที่ 
               ทหาร  ๒๕๑๖ 
สํานักราชเลขาธิการ  ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสตางๆ ตั้งแต 
               เดือน ธันวาคม ๒๕๑๕  จนถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๑๖   กรุงเทพมหา นคร :  โรงพิมพกรมแผนที่ 
               ทหาร  ๒๕๑๗ 
สํานักราชเลขาธิการ  ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสตางๆ ตั้งแต 
               เดือน ธันวาคม ๒๕๑๖  จนถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๑๗   กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพกรมแผนที่ 
                ทหาร  ๒๕๑๗ 
สํานักราชเลขาธิการ  ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสตางๆ  ป 
               พุทธศักราช  ๒๕๑๘  กรุงเทพมหานคร :โรงพมิพกรมแผนที่ทหาร  ๒๕๑๙ 
สํานักราชเลขาธิการ  ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสตางๆ  ป 
               พุทธศักราช     ๒๕๑๙  กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพกรมแผนที่ทหาร  ๒๕๒๐ 
สํานักราชเลขาธิการ  ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสตางๆ  ป 
               พุทธศักราช  ๒๕๒๐  กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพกรมแผนที่ทหาร  ๒๕๒๑ 
สํานักราชเลขาธิการ  ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสตางๆ  ป 
               พุทธศักราช  ๒๕๒๑ กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพกรมแผนที่ทหาร  ๒๕๒๒ 
สํานักราชเลขาธิการ  ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสตางๆ  ป 
                พุทธศักราช ๒๕๒๒ กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพกรมแผนที่ทหาร  ๒๕๒๓ 
สํานักราชเลขาธิการ  ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสตางๆ  ป 
               พุทธศักราช   ๒๕๒๓  กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพกรมแผนที่ทหาร  ๒๕๒๔ 
สํานักราชเลขาธิการ  ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสตางๆ  ป 
               พุทธศักราช ๒๕๒๔ กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพกรมแผนที่ทหาร  ๒๕๒๕ 
สํานักราชเลขาธิการ  ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสตางๆ  ป 
                พทุธศักราช  ๒๕๒๕ กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพกรมแผนที่ทหาร  ๒๕๒๖ 
สํานักราชเลขาธิการ  พระบรมราโชวาท  พระราชดํารัส  พุทธศักราช ๒๕๒๖  กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
               กราฟฟค อารต(๑๙๗๗) จํากัด ๒๕๒๗ 
สํานักราชเลขาธิการ  ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสตางๆ  ป 
                พุทธศักราช ๒๕๒๗  กรุงเทพมหานคร :อัมรินทรการพิมพ  ๒๕๒๘ 
สํานักราชเลขาธิการ  ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสตางๆ  ป 



                พุทธศักราช  ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานคร : อัมรินทรการพิมพ  ๒๕๒๙ 
  สํานักราชเลขาธิการ  ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสตางๆ  ป 
                พุทธศักราช  ๒๕๒๙  กรุงเทพมหานคร : บริษัทโรงพิมพกรุงเทพ (๑๙๘๔) จํากัด   ๒๕๓๐ 
สุรนันท  สุภัทรพันธุ  “โครงการหลวงกับการพัฒนาบนที่สูง” เอกสารทางวิชาการ  ชุดเอกสารสําหรับ 
               คณะกรรมาธิการสามัญของรัฐสภา  กรุงเทพ: สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย  มีนาคม  
                 ๒๕๓๑ 
สุเมธ  ตันติเวชกุล    บทบาทของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในการสนับสนุนความมั่นคงของชาติ 
               ในพื้นที่ ชนบทของประเทศ   เอกสารวิจัยสวนบุคคล  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  ประจําป 
               การศึกษา    พุทธศักดิ์ราช ๒๕๒๘-๒๕๒๙ (อัดสําเนา) 
อุทัย  ศุภนิตย (ผูรวบรวมและเรียบเรียง)  พระปรีชาญาณของพระมหากษัตริยไทยในอดีตและปจจุบัน  
               กรุงเทพฯ: สยามบรรณาการพิมพ ๒๕๒๗ 
   
 
 
 
 


