
สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์  

พระบรมราชินีนาถ เป็นพระธิดา 

ของพลเอก พระวรวงศ์เธอ กรม- 

หมื่นจันทบุรีสุรนาถ (หม่อมเจ้า 

นักขัตรมงคล กิติยากร) กับ 

หม่อมหลวงบวั (สนทิวงศ์) กติยิากร  

มีพระนามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์ 

สิริกิติ์ กิติยากร เสด็จพระราช- 

สมภพเมือ่วนัศุกร์ที ่๑๒ สงิหาคม  

พ.ศ. ๒๔๗๕ พระบาทสมเด็จ 

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระ 

กรณุาพระราชทานนามว่า ‘สริิกติิ’์  

อันมีความหมายว่า ผู ้เป็นศรี 

แห่งกติยิากร เมือ่ยงัทรงพระเยาว์ 

ทรงอยู่ในความดูแลของพลเอก  

เจ้าพระยาวงศานปุระพัทธ์ (หม่อม 

ราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) และ 

ท้าววนิดาพิจาริณี ซึ่งเป็นบิดา 

และมารดาของหม่อมหลวงบัว  

กิติยากร กับพระประยูรญาติ  

จนกระทั่งหม่อมเจ้านักขัตร- 

มงคลทรงลาออกจากราชการ 

และกลับประเทศสยาม เมื่อ 

พ.ศ. ๒๔๗๗ จึงทรงอยู่ร่วมกัน 

ฉันครอบครวัธรรมดา ณ ต�าหนกั 

ริมแม่น�้าเจ้าพระยา (ปากคลอง 

ผดุงกรุงเกษม ด้านทิศเหนือ)

หม่อมราชวงศ์สิริกิ ต์ิ  

กิติยากร เริ่มเข้ารับการศึกษา 

ชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินี แล้ว 

ย้ายไปศึกษาระดับประถมศึกษา 

และมั ธยมศึกษาที่ โ ร ง เรี ยน 

เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์  

เพราะอยู่ใกล้พระต�าหนัก และ 

ปลอดภัยจากสงครามโลกครั้งที่  

๒ จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

พระราชประวัติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ
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ใน พ.ศ. ๒๔๘๙ ปีเดียวกันนั้นรัฐบาลได้ทูลเชิญ 

หม่อมเจ้านักขัตรมงคลเสด็จไปด�ารงต�าแหน่ง 

เอกอัครราชทูตไทยประจ�าราชส�านักเซนต์เจมส์  

ประเทศอังกฤษ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร  

ซึ่งในขณะนั้นมีอายุ ๑๓ ปี ได้ตามเสด็จพระบิดา 

ไปยังประเทศอังกฤษด้วย ระหว่างอยู่ในประเทศ 

องักฤษ เรยีนเปียโนควบคูกั่บการเรียนภาษาองักฤษ 

และภาษาฝรั่งเศส ต่อมาได้ย้ายตามพระบิดาไปยัง 

ประเทศเดนมาร์กและประเทศฝรัง่เศส หมอ่มราชวงศ ์

สิริกิติ์ กิติยากร เข้าศึกษาที่วิทยาลัยกองเซลเลอ- 

ตัวเลอ ปารีส ซ่ึงเป็นวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงทางด้าน 

วิชาการดนตรีของกรุงปารีส

ในขณะที่หม่อมเจ้านักขัตรมงคลและ 

ครอบครวัทรงปฏบิติัราชการ ณ กรุงปารีสน้ัน สมเดจ็ 

พระเจ้าอยู่หัวภู มิพลอดุลยเดชเสด็จประพาส 

กรุงปารีสอยู่เนืองๆ ทรงคุ้นเคยและต้องพระราช 

อัธยาศัย เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  

ทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม  

พ.ศ. ๒๔๙๑ ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จึงทรงพระ 

กรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหห้มอ่มหลวงบวั กติยิากร พาธิดา 

ทั้งสอง คือ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ และหม่อมราชวงศ์ 

บุษบา กิติยากร เข้าเฝ้าฯ เยี่ยมพระอาการเป็น 

ประจ�า ภายหลังสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช 

ชนนี ในขณะทรงด�ารงพระยศสมเด็จพระราชชนนี 

ศรีสังวาลย์ ทรงขอให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร  

มาศึกษาตอ่ ณ เมอืงโลซานน์ ทีโ่รงเรียน Pensionnat  

Riante Rive ซึ่งสอนเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับกุลสตรี 

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ สมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงหมั้นกับหม่อม 

ราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ณ ที่ประทับในนคร โลซานน์  

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยทรงใช้พระธ�ามรงค์ที่ 

สมเด็จพระราชบิดาทรงหมั้นสมเด็จพระราชชนนี 

ศรีสังวาลย์เป็นพระธ�ามรงค์หมั้น แล้วโปรดให้หม่อม 

ราชวงศสิ์ริกติิ ์กิติยากร ศกึษาต่อไปตามเดิม จนกระทัง่ 

ได้โดยเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

กลับประเทศไทยเพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล  

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๓

วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓ สมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรด 

เกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับ 

หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ณ วังสระปทุม โดย 

มสีมเดจ็พระศรสีวรนิทริา บรมราชเทว ีพระพันวสัสา 

อัยยิกาเจ้า ทรงเป็นประธานพระราชทานน�้าพระ 

พุทธมนต์และเทพมนตร์  และทรงจดทะเบียนสมรส 

ตามกฎหมาย ต่อจากนัน้สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิล 

อดุลยเดชจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ 

ประกาศสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร เป็น  

สมเดจ็พระราชนิสิีรกิติิ ์ในวนัที ่๕ พฤษภาคม พ.ศ.  

๒๔๙๓ ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ตัง้การพระราช 

พิธบีรมราชาภเิษกตามอย่างโบราณราชประเพณข้ึีน  

ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง  

และในโอกาสน้ีพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว 

ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ 

สถาปนาเฉลิมพระอิสริยยศสมเด็จพระราชิ นี 

สิริกิติ์ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม 

ราชินี

วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ถึงวันที่  

๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙ พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่ หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระผนวช 

และประทับจ�าพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ได้มี 

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้า 

สริกิติิ ์พระบรมราชนิ ีเปน็ผูส้�าเรจ็ราชการ ทรงปฏิบัติ 

ราชการแผ่นดินแทนพระองค์ตลอดเวลา ๑๕ วัน 

ที่ทรงพระผนวช ต่อมาเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.  

๒๔๙๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

จึงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ เฉลิมพระ 

นามาภิไธยขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ

สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิ ต์ิ  พระบรม 

ราชินีนาถ มีพระราชโอรสและพระราชธิดา รวม ๔  

พระองค์ คือ
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๑. สมเดจ็พระเจา้ลูกเธอ เจ้าฟา้อบุลรตันราชกญัญา สิรวิฒันาพรรณวดี (ทลูกระหมอ่มหญงิอบุลรัตน 

ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

๒. สมเดจ็พระเจา้ลกูยาเธอ เจา้ฟา้วชริาลงกรณ (สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชริาลงกรณ  

สยามมกุฎราชกุมาร)

๓. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ (สมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี)

๔. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบติัพระราชกรณยีกจิมากมาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิต อาชีพ และความเป็นอยู่ของบุคคลผู้ยากไร้และประชาชนในชนบทห่างไกล ได้โดย 

เสด็จพระราชด�าเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทั่วทุกหนแห่งในแผ่นดินไทยนี้

โครงการที่มีสาขาขยายกว้างขวางไปทั่วประเทศโครงการหนึ่ง ได้แก่ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ  

ซึง่ในภายหลังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใหก้อ่ตัง้เปน็รปูมลูนธิิ พระราชทานนามวา่ “มูลนธิส่ิงเสรมิศลิปาชีพ 

พเิศษในพระบรมราชนูิปถมัภ”์ เมือ่วนัที ่๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ และเมือ่ พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้เปลีย่นชือ่เปน็  

“มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ” อันเป็นการส่งเสริมอาชีพ และ 

ขณะเดียวกนั ยงัเปน็การอนรัุกษแ์ละสง่เสริมงานศลิปะพ้ืนบา้นทีม่คีวามงดงามหลายสาขา เชน่ การป้ัน การทอ  

การจักสาน ฯลฯ
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นอกจากนี้ พระองค์ยังเอาพระราชหฤทัย 

ใส่ในกิจการด้านสาธารณสุข โดยได้ทรงด�ารง 

ต�าแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย และหากเสด็จ 

พระราชด�าเนินเยือนต่างประเทศ ก็มักจะทรง 

ถอืโอกาสเสดจ็พระราชด�าเนนิทอดพระเนตรกจิการ 

กาชาดของประเทศนั้นๆ เพื่อทรงน�ามาปรับปรุง 

กิจการสภากาชาดไทยอยู่เสมอ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี- 

นาถ ยงัทรงปฏบิติัพระราชกรณยีกจิด้านการอนรุกัษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง 

ชีวภาพของประเทศมาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน เป็น 

ที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศ  

มีผลส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการร�าลึกถึง 

พระมหากรุณาธิคุณในการอนุรักษ์ คุ้มครอง และ 

ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ อันเป็นฐาน 

การด�ารงชวีติของพสกนิกร คณะรัฐมนตรีจงึไดม้มีต ิ

เห็นชอบ เมื่อวันท่ี ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓  

ถวายพระราชสมญัญา “พระมารดาแหง่การคุม้ครอง 

ความหลากหลายทางชวีภาพ” แดส่มเดจ็พระนางเจา้ 

สริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ เพือ่เปน็การแสดงกตเวท-ิ 

คุณของรัฐบาลและปวงชนชาวไทย ในพระมหา 

กรุณาธิคณุท่ีทรงมต่ีอการคุ้มครองความหลากหลาย 

ทางชีวภาพของประเทศ

นอกจากปวงชนชาวไทยแล้ว บรรดา 

เพื่อนบ้านที่ต้องล้ีภัยอพยพมายังแผ่นดินไทย ก็ยัง 

ไดร้บัพระมหากรุณาธคิณุจากพระองค ์โดยทรงพระ 

กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สภากาชาดไทยไปให้ความ 

ร่วมมือกับกาชาดสากลในการช่วยเหลือผู้อพยพ  

และพระราชทานครเูขา้ไปสอนวชิาชพีใหแ้กผู่อ้พยพ  

กิจการดังกล่าวได้ด�าเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 

นาน จนองคก์รระหวา่งประเทศตา่งพากนัยกยอ่งและ 

ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลและปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

กิตติมศักดิ์เป็นจ�านวนมาก อาทิ
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องคก์ารอาหารและเกษตรแหง่สหประชา- 

ชาติ (FAO) ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญเซเรส เทิด 

พระเกยีรตใินฐานะทีท่รงยกฐานะของสตรใีหม้รีะดบั 

สูงขึ้นและทรงเป็นผู้ “ให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง”  

(เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒)

มหาวิทยาลัยทัฟส์ รัฐแมสซาชูเซตส์  

สหรัฐอเมริกา ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

กติตมิศักด์ิ สาขามนษุยธรรม ในฐานะทีท่รงยกระดบั 

ฐานะการครองชีพของประชาชน และช่วยบรรเทาทุกข์ 

ของเด็ก (เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓)

สหพันธ์พิทักษ์เด็กแห่งนครนิวยอร์ก  

สหรัฐอเมริกา ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลบุคคลดีเด่น 

ด้านพิทักษ์เด็ก (เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.  

๒๕๒๔)

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สดุดีเทดิ 

พระเกียรติ ในฐานะบุคคลดีเด่นด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า  

(เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๙)

ศูนย์ศึกษาการอพยพ ที่มีส�านักงานใหญ่ 

อยู่ที่รัฐนิวยอร์ก กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราช 

ด�าเนินเพ่ือทรงรับรางวัลความช่วยเหลือผู้ลี้ภัย 

ประจ�าปี ณ วอชิงตัน ดี.ซี. (เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม  

พ.ศ. ๒๕๓๓)

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ 

วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ทูลเกล้าฯ  

ถวายเหรียญทองโบโรพุทโธ ในฐานะทรงบ�าเพ็ญ 

พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์และพัฒนางาน 

ศลิปหตัถกรรม ณ ศาลาธรรม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 

(เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕)

องค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ  

(ยูนิเซฟ) ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเกียรติคุณพิเศษ 

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ  

ในฐานะทรงอุทศิพระองคป์ระกอบพระราชกรณียกิจ 

อันเป็นผลให้แม่และเด็กนับล้านได้รับบริการขั้น 

พื้นฐาน (เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕)
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กองทุนพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลแห่งความเป็นเลิศในฐานะทรง 

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจพัฒนาสตรีไทย (เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕)

มหาวิทยาลัยจอนส์ฮอปกินส์ รัฐแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

กิตติมศักดิ์ สาขามนุษยธรรม (เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘)

รายชื่อสถานที่ พรรณพืชและสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับพระนาม
ศาสนสถาน

• พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

• พระพุทธสิริกิติ์ทีฆายุมงคล ประดิษฐานบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ทางการแพทย์และการสาธารณสุข

• โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

• โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ�าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

• ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด 

ขอนแก่น

• อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

• ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

• อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ ส�านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

สถาบันการศึกษา

โรงเรยีนนวมนิทราชนิทูศิ ๙ แหง่ทัว่ประเทศ ซึง่จดัตัง้ขึน้เพือ่เฉลมิพระเกยีรตเิน่ืองในโอกาสทีส่มเด็จ 

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณต่องานด้านการศึกษา ได้แก่

• โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

• โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

• โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

• โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

• โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

• โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

• โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

• โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี

• โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
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สวนสาธารณะ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ

• สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

• สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทางตะวันตกของสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร

• สวนรมณีนาถ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า 

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕

• สวนเบญจกติ ิเขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร รฐับาลสมยัพลเอก ชาตชิาย ชณุหะวัณ เป็นนายก 

รัฐมนตรี จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสที่ทรงเจริญ 

พระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕

• อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ 

นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕

• ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

อื่นๆ

• เขื่อนสิริกิติ์ บนแม่น�้าน่าน อ�าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

• ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ศูนย์การประชุมในกรุงเทพมหานคร

• หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพมหานคร

• อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นพนมสารคาม) โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

พรรณพืช

• กุหลาบควีนสิริกิติ์ (Rosa Queen Sirikit)

• ดอนญ่าควีนสิริกิติ์ (Mussaenda philippica A.Rich. cv. Queen Sirikit)

• คัทลียาควีนสิริกิติ์ (Cattleya Queen Sirikit)

• มหาพรหมราชินี (Mitrephora sirikitiae Weerasooriya, Chalermglin & R. M. K. Saunders)

• โมกราชินี (Wrightia sirikitiae D.J. Middleton & Santisuk)

พันธุ์สัตว์

• ปูราชินี [ Thaiphusa sirikit (Naiyanetr, 1992)

• ปะการงัเขากวางพระบรมราชนินีาถ (Acropora sirikitiae Wallace, Phongsuwan & Muir, 2012)
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• ๒๔๙๒/1949 •

16 | 16 กีรติฉายาลักษณ์



ม.ร.ว. สิริกิติ์ กิติยากร พระคู่หมั้น  

ขณะก�าลังเล่นสกีในประเทศสวิตเซอร์แลนด์  

ภาพจากปกนิตยสารรายสัปดาห์  

ข่าวบ้านการเมือง  

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓๗ วันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ  

ม.ร.ว. สิริกิติ์ กิติยากร พระคู่หมั้น  

ขณะทรงพระเกษมส�าราญ ณ ต�าหนักวิลลาวัฒนา  

เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  

ภาพจากปกนิตยสารรายปักษ์ สตรีสาร  

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๔๐ ต้นเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๒

๒๔๙๒/1949
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• ๒๔๙๓/1950 •
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สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี  

ระหว่างประทับเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

ทรงกระท�าพิธีประกาศพระองค์ 

เป็นอัครศาสนูปถัมภก  

วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓  

จากภาพพิมพ์ของห้างแต้ชุนหลี  

เลขที่ ๖๔๑ สะพานหัน พระนคร

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี  

ระหว่างประทับเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

ทรงกระท�าพิธีประกาศพระองค์ 

เป็นอัครศาสนูปถัมภก  

วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓  

จากภาพพิมพ์ของห้างแต้ชุนหลี  

เลขที่ ๖๔๑ สะพานหัน พระนคร

๒๔๙๓/1950
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สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี  

ระหว่างประทับเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

ทรงกระท�าพิธีประกาศพระองค์ 

เป็นอัครศาสนูปถัมภก  

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓  

ภาพจากปกนิตยสาร Mirror  

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓๒  

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี  

ระหว่างประทับ ณ เมืองโลซานน์  

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  

ภาพจากปกนิตยสาร Mirror ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓๕  

วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๓

๒๔๙๓/1950
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สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี  

ภาพจากปกนิตยสารรายปักษ์  

ภาพข่าวสยามนิกร  

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๔๑  

ปักษ์แรก เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๓

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี  

ภาพจากปกนิตยสาร เทพธิดา  

ในเครือหนังสือพิมพ์ ชาติไทยอาทิตย์ พ.ศ. ๒๔๙๓  

(ไม่ระบุวันและฉบับที่ ปีที่)

๒๔๙๓/1950
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• ๒๔๙๕/1952 •
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ  

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี  

ประทับรถยนต์พระที่นั่ง  

ภาพจากปกนิตยสารรายสัปดาห์ เดลิเมล์วันจันทร์  

ฉบับที่ ๑๑๔ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๕

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี และ  

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ  

ภาพจากปกนิตยสารรายสัปดาห์ ศรีสัปดาห์  

ฉบับที่ ๕๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๙๕  

ฉบับสมโภชเดือนสมเด็จเจ้าฟ้าราชกุมาร  

วันที่ ๑๔-๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๕

๒๔๙๕/1952
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• ๒๔๙๖/1953 •
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สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี และ 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา  

สิริวัฒนาพรรณวดี ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

ภาพจากปกนิตยสารรายสัปดาห์ ศรีสัปดาห์  

ฉบับที่ ๘๖ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี และ  

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา  

สิริวัฒนาพรรณวดี  

ภาพจากปกนิตยสารรายสัปดาห์ ศรีสัปดาห์  

ฉบับที่ ๙๑ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๖

๒๔๙๖/1953
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สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี และ  

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ  

ภาพจากปกนิตยสารรายสัปดาห์ ศรีสัปดาห์  

ฉบับที่ ๑๐๒ วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๖

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี  

ภาพจากปกนิตยสารรายสัปดาห์ ศรีสัปดาห์  

ฉบับที่ ๙๖ วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๖

ภาพหน้า ๒๗

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี และ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ  

ภาพจากปกนิตยสารรายสัปดาห์ เดลิเมล์วันจันทร์ ฉบับที่ ๑๙๒ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๖

๒๔๙๖/1953
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๒๔๙๖/1953
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สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี  

ภาพจากปกนิตยสาร กุลสตรี  

ฉบับปฐมฤกษ์ วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๖

ภาพหน้า ๒๙

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินี  

ภาพจากปกนิตยสาร  

ปิยะมิตร ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓๑๙  

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๔๙๖  

ถ่ายภาพโดย  

บัณฑิตย์ วิพัชโรบล

๒๔๙๖/1953
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สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี  

ภาพจากปกนิตยสารรายเดือน แม่บ้านการเรือน  

เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๖

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี  

ภาพจากปกนิตยสารรายสัปดาห์ ศรีสัปดาห์  

ฉบับที่ ๑๐๙ วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๖

ภาพหน้า ๓๑

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี  

เสด็จพระราชด�าเนินไปในการพระราชพิธีบวงสรวงสังเวยอดีตมหาราช  

ณ พลับพลาตรีมุข พระราชวังโบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๖  

ภาพจากปกนิตยสารรายสัปดาห์ ศรีสัปดาห์  

ฉบับที่ ๑๑๖ วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๖

๒๔๙๖/1953
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• ๒๔๙๗/1954 •
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สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี  

ในงานเปิดตึกวชิราลงกรณ์ธาราบ�าบัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  

ภาพจากปกนิตยสารรายสัปดาห์ ศรีสัปดาห์  

ฉบับที่ ๑๓๑ วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๗

๒๔๙๗/1954
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สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี

กับพระราชโอรสและพระราชธิดา

ภาพจากปกนิตยสารรายสัปดาห์ ศรีสัปดาห์

ฉบับที่ ๑๕๖ วันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๗

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี กับ  

พระราชโอรสและพระราชธิดา  

ภาพจากนิตยสารรายสัปดาห์ เดลิเมล์วันจันทร์  

ฉบับที่ ๒๓๐ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๗

๒๔๙๗/1954
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สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี  

ภาพจากปกนิตยสารรายสัปดาห์ สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์  

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๗ วันอาทิตย์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๗

๒๔๙๗/1954
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สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี  

ภาพจากปกนิตยสารรายสัปดาห์ ศรีสัปดาห์  

ฉบับที่ ๑๕๕ วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๗

ภาพหน้า ๓๗

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินี  

ภาพจากปกนิตยสาร 

รายเดือน แม่บ้านการเรือน  

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๖  

เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๗

๒๔๙๗/1954
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๒๔๙๗/1954
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สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ทรงบาตร  

ภาพจากปกนิตยสารรายสัปดาห์ ศรีสัปดาห์  

ฉบับที่ ๑๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๗

ภาพหน้า ๓๘

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี  

ภาพจากปกนิตยสารรายเดือน แม่ศรีเรือน ฉบับเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๙๗

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี  

ภาพจากปกนิตยสารรายสัปดาห์ เดลิเมล์วันจันทร์  

ฉบับที่ ๒๕๔ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๗

๒๔๙๗/1954
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• ๒๔๙๘/1955 •
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สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี  

ภาพจากปกนิตยสารรายสัปดาห์ ศรีสัปดาห์ ฉบับที่ ๒๐๘ วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

๒๔๙๘/1955
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สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี และ  

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์  

ภาพจากปกนิตยสารรายเดือน โฆษณาสาร ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

๒๔๙๘/1955
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หญิงชราขอพระราชทานผูกด้ายพระขวัญถวาย 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี  

ระหว่างเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ 

จังหวัดนครพนม  

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๘  

ภาพจากนิตยสาร Thailand Illustrated ฉบับพิเศษ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี  

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่จังหวัด 

สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๘  

ภาพจากปกนิตยสารรายสัปดาห์ ปิยะมิตร  

ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๔๓๔  

วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๘  

ถ่ายภาพโดย ศิริพงษ์ พราหมณ์นันท์

๒๔๙๘/1955
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• ๒๔๙๙/1956 •
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สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี  

ภาพจากปกนิตยสารรายสัปดาห์ ศรีสัปดาห์  

ฉบับที่ ๒๓๑ วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  

และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี  

ณ สนามบินจังหวัดเลย  

ภาพจากปกนิตยสารรายเดือน ศรีสัปดาห์  

ฉบับที่ ๒๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๙๙  

ถ่ายภาพโดย อ�าไพ วรินทรา

๒๔๙๙/1956

เอนก นาวิกมูล / ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ 45 |  45



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี  

พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ 

เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์  

ทรงปล่อยปลาในทะเลน้อย ณ วังไกลกังวล อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

เนื่องในวันครบรอบปีแห่งวันพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส  

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๙  

ภาพจากนิตยสาร Thailand Illustrated ฉบับพิเศษ

ภาพหน้า ๔๗

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี และ  

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์  

ภาพจากปกนิตยสารรายสัปดาห์ ศรีสัปดาห์ ฉบับที่ ๒๔๕ วันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๙

๒๔๙๙/1956
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สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชิน ีสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าอบุลรตันราชกญัญา สิรวิฒันาพรรณวดี  

และ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ  

ภาพจากปกนิตยสารรายสัปดาห์ ดรุณสาร ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๔๒ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๙

๒๔๙๙/1956
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สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี  

ภาพจากปกนิตยสารรายสัปดาห์ ศรีสัปดาห์  

ฉบับที่ ๒๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๙

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี  

ภาพจากปกนิตยสาร ไท-สัปดาห์  

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๔  

วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๙  

ถ่ายภาพโดย สุมน สุมนเตมีย์

๒๔๙๙/1956
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สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี  

ภาพจากปกนิตยสารรายสัปดาห์ ศรีสัปดาห์  

ฉบับที่ ๒๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๙

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี  

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ภูมิพลอดุลยเดช  

จากปกนิตยสาร สตรีสาร ฉบับเฉลิมพระชนมพรรษา  

ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑๗๑ ต้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๙

ภาพหน้า ๕๑

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน  

ณ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย  

ภาพจากปกนิตยสาร สตรีสาร ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑๙๗ ต้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๙๙

๒๔๙๙/1956
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สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี  

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนสตรี 

วัดมหาพฤฒารามเป็นการส่วนพระองค์  

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๙  

ภาพจากปกนิตยสารรายสัปดาห์ ดรุณสาร  

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๕๐ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙  

ถ่ายภาพโดย จิรภา อ่อนเรือง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี  

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิญาณพระองค์เพื่อ 

เข้ารับหน้าที่ผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ต่อ 

สภาผู้แทนราษฎร  

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๙  

ภาพจากปกนิตยสารรายสัปดาห์ ดรุณสาร  

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๕๑ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙  

ถ่ายภาพโดย จ�าเริญ คงประเสริฐ

๒๔๙๙/1956
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นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามทูลเกล้าฯ ถวายนก  

ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี เสด็จพระราชด�าเนินไป 

ทรงเยี่ยมโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามเป็นการส่วนพระองค์  

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๙  

ภาพจากปกนิตยสารรายสัปดาห์ ดรุณสาร ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๕๒ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙  

ถ่ายภาพโดย จิรภา อ่อนเรือง

๒๔๙๙/1956

เอนก นาวิกมูล / ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ 53 |  53



๒๔๙๙/1956

54 | 54 กีรติฉายาลักษณ์



ภาพหน้า ๕๔

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ภาพจากปกนิตยสารรายสัปดาห์ สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์  

ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑๘ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี  

ภาพจากปกนิตยสารรายสัปดาห์ ปิยะมิตร  

ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๔๘๔  

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙  

ถ่ายภาพโดย ศิริพงษ์ พราหมณ์นันท์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี  

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิญาณพระองค์ 

เพื่อเข้ารับหน้าที่ผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ต่อ 

สภาผู้แทนราษฎร  

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๙  

ภาพจากนิตยสารรายสัปดาห์ ศรีสัปดาห์  

ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒๗๐  

วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙

๒๔๙๙/1956
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สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี  

ภาพจากนิตยสารรายสัปดาห์ ศรีสัปดาห์  

ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒๗๕ วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙

ภาพหน้า ๕๗

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินี  

เสด็จพระราชด�าเนินไป 

ในงานกาชาด  

ภาพจากปกนิตยสาร 

รายสัปดาห์  

เดลิเมล์วันจันทร์  

ฉบับที่ ๓๖๕  

วนัที ่๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙

๒๔๙๙/1956
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ภาพหน้า ๕๘

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ 

เสด็จพระราชด�าเนินไปใน 

งานกาชาด  

ภาพจากปกนิตยสาร  

แม่บ้านการเรือน  

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๔๒  

วนัที ่๑๐ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙

พระภิกษุ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ  

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

ภาพจากนิตยสารรายสัปดาห์ กงหอจิวคัง ฉบับที่ ๔๖

๒๔๙๙/1956
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ภาพหน้า ๖๑

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภาพจากหนังสือ ชุมนุมภาพประวัติศาสตร์  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงผนวช พุทธศักราช ๒๔๙๙

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

ภาพจากหนังสือ ชุมนุมภาพประวัติศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  

ทรงผนวช พุทธศักราช ๒๔๙๙

๒๔๙๙/1956
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สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

ภาพจากปกนิตยสาร สตรีสาร  

ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒๐๕  

ต้นเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

ภาพจากปกนิตยสารรายสัปดาห์ ศรีสัปดาห์  

ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒๘๓  

วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐

๒๕๐๐/1957
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ภาพหน้า ๖๔

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

ภาพจากปกนิตยสารรายสัปดาห์ เดลิเมล์วันจันทร์ ฉบับที่ ๓๗๓ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

ภาพจากปกนิตยสารรายสัปดาห์ ศรีสัปดาห์  

ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒๘๔  

วันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๐

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

เสด็จพระราชด�าเนินในงานแสดงแบบเสื้อของร้าน  

“กรแก้ว” เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐  

ภาพจากปกนิตยสารรายสัปดาห์ ศรีสัปดาห์  

ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒๘๖  

วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๐  

ถ่ายภาพโดย ศิริ ธนศิริ

๒๕๐๐/1957
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สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

ภาพจากปกนิตยสารรายสัปดาห์ ศรีสัปดาห์  

ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒๘๘  

วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๐

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

ภาพจากปกนิตยสารรายสัปดาห์ ศรีสัปดาห์  

ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒๙๑  

วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๐

๒๕๐๐/1957
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สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

ภาพจากปกนิตยสาร Villa Wina Magazine  

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒  

วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๐

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ภาพจากปกนิตยสาร วิทยาสาร  

ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๕  

วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐

๒๕๐๐/1957
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