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ค�ำน�ำ
	 ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 พระมหากษัตริย์ 

ผูท้รงพระคุณอนัประเสริฐย่ิงด้วยทศพธิราชธรรม	ทรงครองสริิราชสมบัติครบ	๖๐	ปี	เมือ่พทุธศกัราช	๒๕๔๙ 

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ	 เพื่อเยาวชน	 ในพระบรมราชินูปถัมภ	์ ได้จัดพิมพ์หนังสือ	 “พระมหำกษัตริย ์

ยอดกตญัญ”ู	เผยแผ่เป็นธรรมทาน	เพือ่เฉลมิพระเกียรต	ิเผยแพร่พระเกียรติคุณและถวายความจงรักภกัดี 

ซ่ึงสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ	 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	 องค์ประธานก่อตั้ง

และองค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ	 ได้พระราชทานพระวโรกาสให้คณะกรรมการมูลนิธิฯ	 เข้าเฝ้าถวาย

หนังสือ	เมื่อปี	๒๕๔๘	เพื่อพระราชทานแก่พสกนิกรตามพระอัธยาศัยทั้งในจังหวัด	และในประเทศต่างๆ	

ที่เสด็จไปทรงงาน

	 ในคร้ังนั้นได้จัดพิมพ์หนังสือ	 “พระมหำกษัตริย์ยอดกตัญญู”	 ต่อเนื่องต้ังแต่ปี	 ๒๕๔๘	 -	 ๒๕๕๕ 

รวม	๓๐	ครั้ง	จ�านวนทั้งสิ้น	๖๗๑,๙๙๙	เล่ม	และมีผู้สนใจติดต่อขอรับหนังสือจากมูลนิธิฯ	ตลอดเวลา

	 ดังนั้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	วันที่	๒๖	ตุลาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๐	มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 

เพือ่เยาวชน	ในพระบรมราชินปูถัมภ์	ซ่ึงม	ีพระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวล	ีพระวรราชาทินดัดามาต	ุ 

ทรงเป็นองค์ประธานมลูนธิฯิ	จงึเห็นควรจดัพมิพ์หนงัสอื “พระมหำกษตัรย์ิยอดกตญัญ”ู เผยแผ่เป็นธรรมทาน 

ต่อเนื่องอีกวาระหนึ่ง	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	 และเพื่อเป็นอนุสรณ์ร�าลึกถึงความทรงจ�าอันงดงาม 

อีกด้านหนึ่งใน	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ซ่ึงเป็นที่ประจักษ ์

ชัดแจ้งอย่างหาที่เปรียบมิได้

	 มลูนธิฯิ	ขอขอบพระคุณกระทรวงมหาดไทย	กรงุเทพมหานคร	กระทรวงการต่างประเทศ	ทีส่นบัสนนุ 

การจดัมอบหนังสอืแห่งความจงรกัภกัดีเล่มนีใ้ห้แก่พสกนกิร	เนือ่งในพระราชพธีิถวายพระเพลงิพระบรมศพ	 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ขอขอบพระคุณ	 กรมประชาสัมพันธ์ 

รวมทัง้สือ่มวลชนทุกแขนงทกุแห่ง	หน่วยราชการ	องค์กร	หน่วยงานต่างๆ	ทีใ่ห้ความอนเุคราะห์ประชาสมัพนัธ์

โครงการท่ีมีคุณค่านี้อย่างดีย่ิงทุกวัน	 ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือน	 และขอขอบพระคุณเจ้าภาพทุกท่าน 

จากท่ัวประเทศ	 และจากประเทศต่างๆ	 ท่ีร่วมกันอุปถัมภ์จัดพิมพ์หนังสือเนื่องในโอกาสส�าคัญ 

ครัง้ประวัติศาสตร์นี	้ซ่ึงมเีจ้าภาพจดัพมิพ์รวม	๙๙๙,๙๙๙	เล่ม	และมลูนธิฯิ	ได้จดัพมิพ์เผยแผ่เป็นธรรมทาน 

ในโอกาสส�าคัญทั้ง	๒	ครั้ง	รวมเป็นจ�านวนทั้งสิ้น	๑,๖๗๑,๙๙๘	เล่ม

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้ำฯ เพื่อเยำวชน ในพระบรมรำชินูปถัมภ์

สิงหำคม ๒๕๖๐ 

5มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ



ทุกถ้อยค�ำที่แม่สอนคือพรเลิศ	 แสนประเสริฐกว่ำพรใดที่ในหล้ำ

ลูกตั้งมั่นแทนพระคุณแห่งมำรดำ	 กตัญญูกตเวทิตำไม่เสื่อมคลำย
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อำเศียรวำท

เนื่องในพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพ

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร

 ดั่งฟ้าฟาดกลางดวงใจไทยทั่วหล้า	 ทุกหย่อมหญ้าโศกสลดก�าสรดไห้

ยินข่าวร้ายสูญสิ้นองค์พระทรงชัย	 หยาดอาลัยไหลพรั่งดั่งธารา

	 ตลอดเจ็ดสิบปีแห่งรัชสมัย	 ภูวนัยทรงงานหนักยิ่งนักหนา

พระองค์คือจอมกษัตริย์นักพัฒนา	 ช่วยประชารู้พอเพียงเลี้ยงชีวัน

	 น้อมขอบุญกุศลอันยิ่งใหญ่	 ด้วยดวงใจหกสิบล้านรวมกันมั่น

ถวายพระเพลิงพระบรมศพองค์ราชัน	 เสด็จสู่สรวงสวรรค์นิรันดร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

คณะกรรมการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ	เพื่อเยาวชน	 

ในพระบรมราชินูปถัมภ์

คุณหญิงสุชาดา	ถิระวัฒน์	ประพันธ์
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ประวัติย่อ
	 มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ	เพื่อเยาวชน	ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กำรก่อตั้งมูลนิธิฯ
	 มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ	 เพื่อเยาวชน	 ในพระบรมราชินูปถัมภ์	 ก่อต้ังเมื่อปี	 ๒๕๒๕	 ในวโรกาสสมโภช 
กรุงรัตนโกสินทร์	 ๒๐๐	 ปี	 โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ	 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	
ทรงเป็นประธานก่อตั้งมูลนิธิฯ	 ตามค�ากราบทูลเชิญของหม่อมงามจิตต์	 บุรฉัตร	 บุคคลส�าคัญของโลก	 ผู้ประสาน
การก่อตั้ง	ด้วยความร่วมมือขององค์การเอกชนที่ส�าคัญ	๑๐	องค์การ	คือ	สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ	
สภาสตรีแห่งชาติฯ	 สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติฯ	 สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย	 ส�านักงานลูกเสือ 
แห่งชาต	ิครุสุภา	สนันบิาตมลูนธิแิห่งประเทศไทยฯ	พทุธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ	ศนูย์ปฏบัิติการลกูเสอืชาวบ้านฯ	 
และชมรมลูกเสือชาวบ้านกรุงเทพมหานคร	

วัตถุประสงค์ของกำรก่อตั้งมูลนิธิฯ
	 เพื่อแสดงความจงรักภักดี	 และกตเวทิตาคุณถวายแด่	 สมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์	 และ
แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของเราผู้เสียสละเลือดเน้ือและชีวิต	 สร้างความเป็นปึกแผ่น	 และพัฒนาประเทศ
สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน	 ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ	 
โดยให้ทุนการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม	 เพื่อให้เยาวชนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดี 
ของชาติ	รูจ้กับ�าเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์ต่อผูอ้ืน่	และสงัคม	มคีวามจงรกัภกัดีต่อชาต	ิศาสนา	และพระมหากษตัรย์ิ 
ซ่ึงคุณธรรมล�้าค่าดังกล่าว	 คู่ควรแก่การท่ีจะได้มีการปลูกฝังไว้ในสายเลือดของเยาวชนไทยทุกคนสืบไป 
โดยคณะกรรมการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์	ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี	 เป็นประธาน	ได้มอบให้กระทรวงมหาดไทย	และ
กระทรวงศึกษาธิการ	เป็นเจ้าของเรื่อง	

กำรด�ำเนินงำนของมูลนิธิฯ ในปัจจุบัน
	 มูลนิธิฯ	 ได้ให้ความส�าคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติโดยให้เยาวชนมีการพัฒนาท่ีสมบูรณ์ทุกด้าน 
โดยเฉพาะในด้านจิตใจ	 ศาสนา	 ศีลธรรม	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 ต้องการให้เยาวชนรู้สึกอบอุ่นไม่อ้างว้างท้อถอย	
หรือหมดหวัง	 จึงจัดให้เยาวชนได้มีท่านเจ้าของกองทุนเป็นรายบุคคล	 โดยมูลนิธิฯ	 เป็นผู้ประสานสัมพันธ์
ระหว่างท่านเจ้าของกองทุนกับเยาวชนผู้รับทุน	 คือมูลนิธิฯ	 จัดส่งข้อมูลให้ท่านเจ้าของกองทุนได้ทราบถึงประวัติ 
พื้นฐาน	ความเป็นอยู่ของเยาวชนตลอดจนผลการพิจารณาของคณะกรรมการแต่ละระดับ	ในการคัดเลือกเยาวชน 
เข้ารับทุน	 และรายงานผลการเรียน	 รวมท้ังการพัฒนาทุกด้านของเยาวชนให้ทราบในแต่ละปีการศึกษา	 ส�าหรับ
เยาวชนจะได้ทราบนามของท่านเจ้าของกองทุน	และได้รับ	การอบรมให้รูคุ้ณค่าในความเมตตาของท่านเจ้าของกองทนุ	 
รู้จกัแสดงกตเวทิตาคุณต่อผู้มพีระคุณด้วยการ	ต้ังใจเรยีน	ประพฤตตินเป็นคนดี	และตดิต่อกับผูอ้ปุการคณุทางจดหมาย 
หรือส่งบัตรอวยพรให้ในโอกาสต่างๆ	เป็นต้น
	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทรงเป็นประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ	 สมเด็จพระเจ้า 
พีน่างเธอ	เจ้าฟ้ากัลยาณวัิฒนา	กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	ทรงเป็นประธานก่อต้ังและประธานกิตติมศกัด์ิมลูนธิิฯ	 
หม่อมงามจิตต์	 บุรฉัตร	 บุคคลส�าคัญของโลก	 เป็นประธานกรรมการด�าเนินงานคนแรก	ศ.ดร.ก่อ	 สวัสดิ์พาณิชย์ 
เป็นประธานกรรมการอ�านวยการคนแรก	พระวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา	และพระวรวงศ์เธอ	พระองค์
เจ้าวิมลฉัตร	 ทรงเป็นอดีตประธานกรรมการอ�านวยการ	 และอดีตประธานกรรมการด�าเนินงาน	 ปัจจุบัน 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าโสมสวลี	 พระวรราชาทินัดดามาตุ	 ทรงเป็นประธานกรรมการอ�านวยการมูลนิธิฯ 
และนายสมพร	เทพสิทธา	เป็นประธานกรรมการด�าเนินงาน
	 ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด	 (ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัด)	 ในฐานะประธานคณะกรรมการอุปการะ
เยาวชนประจ�าจงัหวัดของมลูนธิฯิ	ได้ไปเย่ียมเยียนตดิตามดแูลทกุข์สขุของเยาวชนด้วยจติใจท่ีเป่ียมด้วยเมตตาธรรม 
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ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ของเยาวชนและครอบครัวผู้รับทุนมูลนิธิฯ	 อย่างใกล้ชิดเยาวชนเหล่านี้เป็นผู้ด้อยโอกาส	 
และขาดแคลน	 อันจะเป็นผลให้เยาวชนรู้สึกอบอุ่น	 ไม่โดดเดี่ยวเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง	 
และเป็นการสกัดกั้นต้นเหตุแห่งปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนผู้ด้อยประสบการณ์ชีวิตได้อย่างดีที่สุด	
	 มูลนิธิฯ	 มุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนโดยการให้ทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส	
ทุกอ�าเภอ	ทุกสังกัด	ทุกระดับการศึกษาทั่วประเทศ	ปีละประมาณ	๒,๓๐๐	ทุน	เป็นเงินปีละประมาณ	๙	ล้านบาท	
ปัจจุบันมูลนิธิฯ	 ได้ให้ทุนการศึกษาอบรมแก่เยาวชนไปแล้ว	 รวมทั้งสิ้นกว่า	 ๒๘,๐๐๐	 ทุน	 เป็นเงินทุนท้ังสิ้นกว่า	 
๒๐๗	ล้านบาท
	 นอกจากนี้ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา	 ๘๐	 พรรษา	 มูลนิธิฯ	 ได้จัดโครงการสมทบกองทุนสะสมถาวร	 “น้อมเกล้ำฯ ถวำยพระบำท
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว” เพื่อน�าเฉพาะดอกผลมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ยากไร้ที่ได้ทูลเกล้าฯ	 ถวายฎีกา 
ขอพระราชทานทุนการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา	๒๕๓๙	เป็นต้นมา

จัดกิจกรรมพิเศษในมหำมงคลวโรกำสส�ำคัญๆ
 •	จัดเทศน์มหาชาติมหากุศลเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศล	 พร้อมกันทุกจังหวัดในวโรกาสที่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ทรงเจริญพระชนมพรรษา	 ๘๐	 พรรษา	 ๕	 ธันวาคม	
๒๕๕๐	ในกรุงเทพฯ	จัด	ณ	พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม	ในพระบรมมหาราชวัง	ระหว่างวันที่	๑๒	-	๑๕	
ธันวาคม	๒๕๔๙	โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ	พระกรุณาธิคุณจากพระบรมวงศานุวงศ์	๕	พระองค์	เสด็จฯ	ทรง
เป็นประธานทุกวัน	ด้วยความสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทย	และกรุงเทพมหานคร	และจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก	 
พร้อมเนื้อความโดยย่อ	 และภาพจิตรกรรมฝาผนัง	 จ�านวน	 ๔	 แสนเล่ม	 มอบให้ทุกจังหวัด	 (บริษัท	 ดั๊บเบิ้ล	 เอ	
(๑๙๙๑)	จ�ากัด	(มหาชน)	สนบัสนนุกระดาษ)	โดยพลเอกเปรม	ตณิสลูานนท์	ประธานองคมนตรีและรฐับุรษุ	ประธาน 
จัดงานได้น�าคณะกรรมการเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ	 ถวายเงินที่ได้จากการรวมพลังศรัทธาจากประชาชนท้ังประเทศ	 
จ�านวนกว่า	๓๙	ล้านบาท	แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ณ	พระต�าหนัก
จิตรลดารโหฐาน	เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย	พร้อมทั้งหนังสือสรุปการจัดงาน
 •	จดัเจรญิพระปริตรมหากุศลเฉลมิพระเกียรตถิวายพระราชกุศล	แด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๗	รอบ	๕	ธันวาคม	๒๕๕๔	
ในกรุงเทพฯ	จัด	ณ	พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม	โดยพระสงฆ์	จ�านวน	๘๕	รูป	และพระเจ้าวรวงศ์เธอ	
พระองค์เจ้าโสมสวลี	พระวรราชาทินัดดามาตุ	 ประธานมูลนิธิฯ	 ทรงเป็นประธาน	จัดงาน	และทรงเป็นประธาน
ในพิธี	 กระทรวงมหาดไทย	 สนับสนุนการจัดงานพร้อมกันทุกจังหวัดและจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกพร้อมบทสวด 
จ�านวน	๒	แสนเล่ม	มอบให้ทุกจังหวัด	 (กระทรวงมหาดไทย	อุปถัมภ์การจัดพิมพ์	และบริษัดั๊บเบิ้ล	 เอ	 (๑๙๙๑)	 
จ�ากัด	(มหาชน)	สนบัสนนุกระดาษ)	โดยองค์ประธานได้ทรงน�าเงินทีม่ผีูบ้ริจาคจากทกุจงัหวดั	จ�านวน	๔.๗	ล้านบาท 
ทูลเกล้าฯ	ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตาม 
พระราชอัธยาศัย	พร้อมทั้งหนังสือสรุปการจัดงาน
 •	จัดงานถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตรและ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	๙	พร้อมกัน	ดังนี้
	 ๑)		จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล	 เริ่มต้ังแต่เดือนธันวาคม	 ๒๕๕๕	 ถึงเดือนธันวาคม	
๒๕๕๖	รวม	๑๓	ครั้ง	โดยพระสงฆ์ครั้งละ	๙๙	รูป	ทุกวันขึ้น	๙	ค�่า	เวลาประมาณ	๐๕.๓๐	น.	(ก่อนอรุณรุ่ง)	ใน 
พระอุโบสถพระอารามหลวง	 ประจ�ารัชกาลในสมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ ้าทุกพระองค์	 และใน 
พระอารามส�าคัญ	๑๑	แห่งในกรุงเทพมหานคร	ด้วยความสนับสนุนของกองทัพอากาศ	และจัดพร้อมกันทุกจังหวัด 
ในครัง้ที	่๔	ด้วยความสนบัสนนุของกระทรวงมหาดไทย	พร้อมทัง้จดัพมิพ์หนงัสอืสรปุการจดังาน	จ�านวน	๖,๐๐๐	เล่ม	 
โดยองค์ประธาน	 ทรงน�าเงินที่มีผู้บริจาคทุกจังหวัด	 จ�านวน	 ๕.๑	 ล้านบาท	 ทูลเกล้าฯ	 ถวายพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย	 พร้อมทั้ง 
หนังสือสรุปการจัดงาน
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	 	๒)	จัดเจริญพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ	 ถวายพระราชกุศลแด่	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ	๗๐	ปี	และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	
พระบรมราชินีนาถ	 ในรัชกาลที่	 ๙	 ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๗	รอบ	๑๒	สิงหาคม	
๒๕๕๙	 โดยพระสงฆ์	 จ�านวน	๙๐	รูป	ณ	พระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส	ราชวรวิหาร	และพระเจ้าวรวงศ์เธอ	 
พระองค์เจ้าโสมสวลี	 พระวรราชาทินัดดามาตุ	 ประธานมูลนิธิฯ	 ทรงเป็นประธานในพิธี	 ได้รับความอุปถัมภ ์
การจัดงานจากสมเด็จพระธีรญาณมุนี	 เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส	 ราชวรวิหาร	 และจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก 
พร้อมบทสวดจ�านวน	๒,๐๐๐	เล่ม	ด้วยความสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทย
	 •	จัดพิมพ์หนังสือ	“พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญ”ู	จ�านวน	๓๐	ครั้ง	จ�านวน	๖๗๑,๙๙๙	เล่ม	(หกแสนเจ็ดหมื่น 
หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเล่ม)	และจัดพิมพ์ครั้งที่	๓๑	เป็นต้นไป	ในปี	๒๕๖๐
	 •	จัดเจริญพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ	 ในวโรกาสท่ีสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 ใน 
รัชกาลที่	๙	ทรงเจริญพระชนมพรรษา	๘๐	พรรษา	ในปี	๒๕๕๕	เมื่อวันที่	๓๑	สิงหาคม	๒๕๕๕	ณ	พระอุโบสถ 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	โดยพระสงฆ์	จ�านวน	๘๑	รูป	และพระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวลี	พระวรราชา 
ทินัดดามาตุ	ประธานมูลนิธิฯ	ทรงเป็นประธานในพิธี	และจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกพร้อมบทสวดพระปริตร	จ�านวน	
๕,๐๐๐	เล่ม
	 •	จัดเจริญพระพุทธมนต์มหาสันติงหลวง	(อุปปาตะสันติ)	ถวายพระราชกุศล	๒	ครั้ง	
	 ๑)	 ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๕	 รอบสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ปี	 ๒๕๕๕	 ณ	 
พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม	 โดยพระสงฆ์	 จ�านวน	 ๖๑	 รูป	 และ	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้า 
โสมสวลี	 พระวรราชาทินัดดามาตุ	 ประธานมูลนิธิฯ	 ทรงเป็นประธานในพิธี	 และจัดพิมพ์หนังสือท่ีระลึกพร้อม 
บทสวด	จ�านวน	๓,๖๐๐	เล่ม
	 ๒)	 ในโอกาสฉลองพระชนมายุ	 ๕	 รอบ	๒	 เมษายน	๒๕๕๘	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรม 
ราชกุมารี	 ณ	 พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม	 โดยพระสงฆ์	 จ�านวน	 ๖๑	 รูป	 และพระเจ้าวรวงศ์เธอ	
พระองค์เจ้าโสมสวลี	พระวรราชาทินัดดามาตุ	ประธานมูลนิธิฯ	ทรงเป็นประธานในพิธี	และจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก 
พร้อมบทสวด	จ�านวน	๒,๕๐๐	เล่ม
	 •	จัดท�าโครงการสมทบกองทุนเผยแผ่พระไตรปิฎกสากลในสมเด็จฯ	 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ์
ร่วมกับกองทุนสนทนาธัมม์น�าสุขฯ	ในพระสังฆราชูปถัมภ์	สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก
	 •	จัดบรรพชาเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯ	จากจังหวัดต่างๆ
	 •	จัดงานร่วมใจทอดผ้าป่ามหากุศล
	 •	จัดสร้างอาคารเรียนส�าหรับสามเณร	ด้วยความสนับสนุนของส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
	 •	จัดสร้าง	“อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ	ด้วยความสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทย
	 •	จัดไถ่ชีวิตโค	-	กระบือ	ตามโครงการพระราชด�าริธนาคารโค-กระบือ	เพื่อการเกษตร	(ธคก.)
	 •	จัดปฏิบัติธรรมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯทั่วประเทศ	ด้วยความสนับสนุนของ	บริษัท	ขนส่ง	จ�ากัด
	 •	จัดทัศนศึกษาเยาวชนผู ้รับทุนมูลนิธิฯ	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	 ด้วยความสนับสนุนของ	 
บริษัท	ขนส่ง	จ�ากัด
	 •	จัดเดินการกุศลเฉลิมพระเกียรติ	ด้วยความสนับสนุนของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
	 •	เผยแพร่เกียรติคุณหม่อมงามจิตต์	บุรฉัตร	บุคคลส�าคัญของโลก
	 ร่วมจัดงานฉลองครบ	๑๐๐	ปี	ชาตกาล	หม่อมงามจิตต์	บุรฉัตร	ในโอกาสที่ยูเนสโกประกาศยกย่องให้เป็น
บุคคลส�าคัญของโลก	ปี	๒๕๕๘	ตามข้อเสนอของมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์	บุรฉัตร	เมื่อเดือนมิถุนายน	๒๕๕๘	
ณ	กระทรวงการต่างประเทศ	และหอศลิปวัฒนธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร	ในฐานะทีห่ม่อมงามจติต์	บุรฉตัร	บุคคล
ส�าคัญของโลก	 เป็นผู้ประสานการก่อตั้งมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ	 และเป็นประธานกรรมการด�าเนินงานมูลนิธิฯ 
คนแรก	ด้วยความสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศ	กระทรวงมหาดไทย	กรุงเทพมหานคร	และกระทรวง
ศึกษาธิการ

ข้อมูล	ณ	เดือนมิถุนายน	๒๕๖๐
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รายนามผู้อุปถัมภ์การจัดพิมพ์หนังสือ

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ในเครือโมโนกรุ๊ป

“พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู”

พิมพ์ครั้งที่ ๕๘ จํานวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม (หนึ่งหมื่นเล่ม)
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