ประวัติพระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) โดยสังเขป ๑

ประวัติ พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) โดยสังเขป
ข้อมูลปัจจุบนั

เจ้าอาวาส

หมายเลขบัตรประชาชน

๓ ๑๒๐๓ ๐๐๑๙๗ ๗๐ ๙

หมายเลขหนังสือสุทธิ

ที่ ๒๔/๒๕๑๓

รูปถ่าย

ชื่อปัจจุบนั
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วิทยฐานะ
วัด
ที่อยู่วัด
(ระบุบ้านเลขที่, ตําบล, อําเภอ, จังหวัด)
สังกัดนิกาย
๑. ข้อมูลพืน้ ฐาน
#
สถานะเดิม
ชื่อ
นามสกุล
เกิดวันที่
อาชีพ
เชื้อชาติ
สัญชาติ
สัณฐาน
สีเนื้อ
ตําหนิ
บิดา
มารดา

พระราชธรรมนิเทศ
กลฺยาโณ
จั่นเพชร
๖๘
๔๘
ป.๔, น.ธ.เอก
สวนแก้ว
๕๕/๑ หมู่ ๑ ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
มหานิกาย

พยอม
จั่นเพชร
๒๔ เมษายน ๒๔๙๓
ทําสวน
ไทย
ไทย
สันทัด
ดําแดง
แผลเป็นนิ้วชี้ขวา
เปล่ง
สําเภา

ประวัติพระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) โดยสังเขป ๒

#

ภูมิลําเนา (บ้านเกิด)
ที่อยู่
(ระบุบ้านเลขที่, ตําบล, อําเภอ, จังหวัด)
๒. ประวัติการอุปสมบท
#
อุปสมบทเมื่ออายุ
ณ วันที่
เวลา
ณ วัด
ที่อยู่วัด (ระบุตําบล, อําเภอ, จังหวัด)
พระอุปชั ฌาย์
วัดพระอุปัชฌาย์
ที่อยู่วัดพระอุปัชฌาย์
(ระบุอําเภอ, จังหวัด)
พระกรรมวาจาจารย์
วัดพระกรรมวาจาจารย์
ที่อยู่วัดพระกรรมวาจาจารย์
(ระบุอําเภอ, จังหวัด)
พระอนุสาวนาจารย์
วัดพระอนุสาวนาจารย์
ที่อยู่วัดพระอนุสาวนาจารย์
(ระบุอําเภอ, จังหวัด)
#
สังกัดวัดเมื่อบวช
วัด
ที่อยู่วัด
(ระบุตําบล, อําเภอ, จังหวัด)
เมื่อวันที่
ชิ่อเจ้าอาวาส
#
การย้ายสังกัดวัด
๑ ย้ายมาจากวัด
ที่อยู่วัด
(ระบุตําบล, อําเภอ, จังหวัด)
เมื่อวันที่
เหตุที่ย้าย

x
ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
x
๒๐ ปี
๑๖ มิถุนายน ๒๕๑๓
๑๐.๑๓ น.
สังวรวิมลไพบูลย์
ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
พระครูนนทประภากร
พิกุลเงิน
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
พระครูนนทวุฒาจารย์
สังวรวิมลไพบูลย์
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
พระครูนนทเขมาราม
ปรางค์หลวง
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
x
สังวรวิมลไพบูลย์
ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
๑๖ มิถุนายน ๒๕๑๓
พระครูนนทวุฒาจารย์
x
สังวรวิมลไพบูลย์
ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
๗ มีนาคม ๒๕๒๑
ไปพัฒนาวัดสวนแก้ว

ประวัติพระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) โดยสังเขป ๓

๓. ประวัติการจําพรรษา
๑ ชื่อวัด
ที่อยู่วัด (ระบุตําบล, อําเภอ, จังหวัด)
วันที่ย้ายเข้า
วันที่ย้ายออก
จํานวนพรรษา
๒ ชื่อวัด
ที่อยู่วัด (ระบุตําบล, อําเภอ, จังหวัด)
วันที่ย้ายเข้า
วันที่ย้ายออก
จํานวนพรรษา
๔. ประวัติการศึกษา
#
การศึกษาทางโลก
๑ ประถมศึกษา
โรงเรียน

x
สังวรวิมลไพบูลย์
ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
๗ มีนาคม ๒๕๒๑
๘
สวนแก้ว
ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
๗ มีนาคม ๒๕๒๑
๔๐

๔
วัดสังวรวิมลไพบูลย์

ที่อยู่โรงเรียน (ระบุตําบล,อําเภอ,จังหวัด) ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
๒ ปริญญากิตติมศักดิ์
• ตัวย่อชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
สาขา
พ.ศ. ที่ได้รับ
สถานศึกษา
ที่อยู่โรงเรียน
(ระบุตําบล, อําเภอ, จังหวัด)
• ตัวย่อชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
สาขา
พ.ศ. ที่ได้รับ
สถานศึกษา
ที่อยู่โรงเรียน
(ระบุตําบล, อําเภอ, จังหวัด)

x
พธ.ม.(กิตติมศักดิ์)
ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พุทธศาสน์
๒๕๓๗
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ต.ลําไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
(เดิมตั้งอยู่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)
ศศ.ม.(กิตติมศักดิ์)
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พัฒนาสังคม
๒๕๓๗
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐

ประวัติพระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) โดยสังเขป ๔

#
๑

๒

• ตัวย่อชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
สาขา
พ.ศ. ที่ได้รับ
สถานศึกษา
ที่อยู่โรงเรียน
(ระบุตําบล, อําเภอ, จังหวัด)
• ตัวย่อชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
สาขา
พ.ศ. ที่ได้รับ
สถานศึกษา
ที่อยู่โรงเรียน
(ระบุตําบล, อําเภอ, จังหวัด)
• ตัวย่อชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
สาขา
พ.ศ. ที่ได้รับ
สถานศึกษา
ที่อยู่โรงเรียน
(ระบุตําบล, อําเภอ, จังหวัด)
การศึกษาทางธรรม
นักธรรมชั้นตรี
จากวัด
ที่อยู่วัด(ระบุตําบล, อําเภอ, จังหวัด)
สํานักเรียน
สํานักเรียนคณะจังหวัด
นักธรรมชั้นโท
จากวัด
ที่อยู่วัด
(ระบุตําบล, อําเภอ, จังหวัด)
สํานักเรียน
สํานักเรียนคณะจังหวัด

ศษ.ด.(กิตติมศักดิ์)
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
๒๕๔๑
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
นศ.ด.(กิตติมศักดิ์)
นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นิเทศศาสตร์
๒๕๔๑
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
พธ.ด.(กิตติมศักดิ์)
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ธรรมนิเทศ
๒๕๔๖
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ต.ลําไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
(เดิมตั้งอยู่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)

อัมพวัน
ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
คณะจังหวัด
นนทบุรี
บางอ้อยช้าง
ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
คณะจังหวัด
นนทบุรี

ประวัติพระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) โดยสังเขป ๕

๓

นักธรรมชั้นเอก
จากวัด
ที่อยู่วัด
(ระบุตําบล, อําเภอ, จังหวัด)
สํานักเรียน
สํานักเรียนคณะจังหวัด
๕. ตําแหน่งทางคณะสงฆ์ที่ได้รับ
## ตําแหน่งทางการปกครอง
๑ เจ้าอาวาส
แต่งตั้งเมื่อ
วัด
ที่อยู่วัด(ระบุตําบล, อําเภอ, จังหวัด)
๖. ลําดับสมณศักดิ์ทีได้รับ
๑ พระราชาคณะ ชั้นราช
ราชทินนาม
ได้รับเมื่อวันที่
๒ พระราชาคณะ ชั้นสามัญ
ราชทินนาม
ได้รับเมื่อวันที่
๗. ประวัติการอบรม
๑ พระนักเผยแผ่
ได้รับการอบรมเมื่อ
จัดโดย
๘. ความสามารถพิเศษ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

พิธีกร
แสดงธรรม
บรรยายธรรม
วิทยากร
ทรงปาฏิโมกข์
วิปัสสนาจารย์
นวกรรม

บางอ้อยช้าง
ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
คณะจังหวัด
นนทบุรี

๑๗ มีนาคม ๒๕๔๓
สวนแก้ว
ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

พระราชธรรมนิเทศ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗
พระพิศาลธรรมพาที
๕ ธันวาคม ๒๕๓๘
x
๒๕๒๑
มูลนิธิเผยแพร่ชีวิตประเสริฐ (ผชป.)
x
(ใส่เครื่องหมาย X ข้อที่ต้องการ)
X
X
X
X

X

ประวัติพระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) โดยสังเขป ๖

๙. ผลงานที่สาํ คัญ
#
#

ผลงานด้านการศาสนศึกษา

x

ผลงานที่ ๑

อุทยานการศึกษาในวัดประจําปี ๒๕๔๑

ผลงานทางวิชาการ

x

ผลงานที่ ๑

หนังสือภาพพุทธประวัติ

ผลงานที่ ๒

หนังสือปุ๋ยมนุษย์

ผลงานที่ ๓

หนังสือภาพสามเณรใจสิงห์

ผลงานที่ ๔

หนังสือเรื่อง "เรียนผูกเรียนแก้"

ผลงานที่ ๕

หนังสือมีรู้ มีรัก มีลูก

ผลงานที่ ๖

หนังสือยกระดับบุญ และฯลฯ

หมายเหตุ : ผลงานหนังสือ-การ์ตูนธรรมะ/ซีดีธรรมะ มีการตีพิมพ์ไม่ต่ํากว่า ๑๐๐ เรื่อง
#

#

ผลงานด้านสาธารณูปการ
ผลงานที่ ๑

จัดตั้งมูลนิธิสวนแก้ว ปี พ.ศ. ๒๕๒๙

ผลงานที่ ๒

จัดตั้งกองทุนผู้สูงวัย วัดสวนแก้ว ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ผลงานที่ ๓

จัดตั้งกองทุนโรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี วัดสวนแก้ว ปี พ.ศ.
๒๕๕๘

ผลงานที่ ๔

จัดตั้งกองทุนธนาคารน้ํา วัดสวนแก้ว ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ผลงานที่ ๕

จัดตั้งกองทุนสัมมาชีพ วัดสวนแก้ว ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ผลงานที่ ๖

จัดตั้งกองทุนชุบชีวิตยามตกอับ วัดสวนแก้ว ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ผลงานด้านการเผยแผ่

ผลงานด้านศึกษาสงเคราะห์
ผลงานที่ ๑
ผลงานด้านสาธารณสงเคราะห์

x
ผู้ริเริ่มจัดโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ของจังหวัดนนทบุรี
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๖
ใช้ศิลปะในการเผยแพร่ จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศ
ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๒๘
x
การรณรงค์เลิกบุหรี่
x

ผลงานที่ ๑

ช่วยเหลือสงเคราะห์-พัฒนาแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลําบากไร้ที่พึ่งพิงอาศัย

ผลงานที่ ๒

สนับสนุนโครงการการจัดการสิ่งปฏิกูลตามแนวพระราชดําริ

ผลงานที่ ๑
ผลงานที่ ๒
#
#

ประวัติพระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) โดยสังเขป ๗

#

รางวัลเกียรติยศ
ผลงานที่ ๑
ผลงานที่ ๒
ผลงานที่ ๓
ผลงานที่ ๔
ผลงานที่ ๕

x
รางวัลสังข์เงิน สาขาใช้ศิลปะในการเผยแพร่ จากสมาคมนัก
ประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๒๘
รางวัลเหรียญอนามัยโลก การรณรงค์เลิกบุหรี่ จากองค์การอนามัย
โลก ปี พ.ศ. ๒๕๓๘
รางวัลมูลนิธิดีเด่นระดับภาค ลําดับที่ ๓ จากสมาคมสันนิบาตมูลนิธิ
แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๓๘
รางวัลโล่ผู้สนับสนุนกรมประชาสงเคราะห์ดีเด่นปี ๒๕๓๘ จากนาย
บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี
รางวัลชมเชยที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของคณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจและสังคมสําหรับเอเชียแปซิฟิก (เอสแคป) ประจําปี พ.ศ.
๒๕๓๘

ผลงานที่ ๖

รางวัลมูลนิธิดีเด่นระดับภาค ลําดับที่ ๒ จากสมาคมสันนิบาตมูลนิธิ
แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๓๙

ผลงานที่ ๗

รางวัลมูลนิธิดีเด่นระดับภาคที่ ๑ ลําดับที่ ๑ จากสมาคมสันนิบาต
มูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑

ผลงานที่ ๘

รางวัลชมเชย ผู้ประพันธ์หนังสือเรื่อง "เรียนผูกเรียนแก้" จาก
คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ.
๒๕๔๒

ผลงานที่ ๙

รางวัลมูลนิธิดีเด่นระดับภาคที่ ๑ ลําดับที่ ๑ จากสมาคมสันนิบาต
มูลนิธิแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๔๓

ผลงานที่ ๑๐

โล่รางวัล "มหิดลวรานุสรณ์" จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓

ผลงานที่ ๑๑

โล่รางวัลอาสาสมัครดีเด่นพิเศษ ปี ๒๕๔๔ จากผู้ว่าราชการจังหวัด
นนทบุรี

ผลงานที่ ๑๒
ผลงานที่ ๑๓
ผลงานที่ ๑๔

รางวัลมูลนิธิภาคดีเด่น ประจําปี ๒๕๔๓-๒๕๔๔ รางวัลที่ ๑ จาก
สมาคมสันติบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โล่ ร างวั ล การสนั บ สนุ น โครงการการจั ด การสิ่ ง ปฏิ กู ล ตามแนว
พระราชดําริ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. ๒๕๔๕
รางวัลมูลนิธิดีเด่นระดับภาคที่ ๑ ลําดับที่ ๑ จากสมาคมสันนิบาต
มูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕

ประวัติพระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) โดยสังเขป ๘

ผลงานที่ ๑๕
ผลงานที่ ๑๖

ผลงานที่ ๑๗
ผลงานที่ ๑๘
ผลงานที่ ๑๙

ผลงานที่ ๒๐
ผลงานที่ ๒๑
#

รางวัลอืน่ ๆ
ผลงานที่ ๑
ผลงานที่ ๒

โล่รางวัลอาสาสมัครดีเด่น จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕
โล่รางวัล PCD Awards ๒๐๐๒ ด้านบุคคลดีเด่นด้านการจัดการขยะ
มูลฝอย จากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. ๒๕๔๖
รางวัลพระภิกษุผู้อุทิศตนในการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด จาก
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ปี
พ.ศ. ๒๕๔๖
รางวัลศาสตรเมธี สาขาสังคมศาสตร์ ด้านบริการสังคม จากมูลนิธิ
ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
รางวัลประชาบดี และเข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทบุคคลผู้ทํา
คุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลําบาก จากกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
รางวัลจํานงค์ ทองประเสริฐ ผลงานดีเด่น สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จากมูลนิธิจํานงค์ ทองประเสริฐ ปี
พ.ศ. ๒๕๕๘
รางวัลเพชรงามการสาธารณสงเคราะห์ ผู้ทําคุณประโยชน์ด้านการ
สาธารณสงเคราะห์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
x
โล่โครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จากกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.
๒๕๓๑
โล่เกียรติคุณบารมี "พระผู้มีคุณต่อแผ่นดินและสังคม" จากสมเด็จ
พระสังฆราช ปี พ.ศ. ๒๕๓๕

ผลงานที่ ๓

โล่โครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จากมูลนิธิหมอชาวบ้าน ปี
พ.ศ. ๒๕๓๕

ผลงานที่ ๔

โล่บุคคลดีเด่นแห่งวงการศึกษาของชาติ สาขาการศึกษานอกระบบ
สมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๓๖

ผลงานที่ ๕
ผลงานที่ ๖

โล่ ผ ลงานดี เ ด่ น ด้ า นวิ ช าภาษาไทย
จากกรมสามั ญ ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. ๒๕๓๖
โล่ประกาศเกียรติคุณ "ผู้ร่วมรณรงค์สร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่"
จากสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี พ.ศ.
๒๕๓๙

ประวัติพระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) โดยสังเขป ๙

ผลงานที่ ๗

เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติในด้าน "อภิปรายถ่ายทอดเสียง
วิชาการทางพระพุทธศาสนา" จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ปี พ.ศ. ๒๕๔๐

ผลงานที่ ๘

ประกาศนียบัตรทองคําเชิดชูเกียรติ "พระดีศรีสังคม" จากสมาคม
สื่อมวลชนส่วนภูมิภาค(ประเทศไทย) ปี พ.ศ. ๒๕๔๐

ผลงานที่ ๙

โล่ประกาศเกียรติคุณ "นักสุขศึกษาดีเด่นแห่งชาติ สาขาสื่อมวลชน"
จากกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. ๒๕๔๐

ผลงานที่ ๑๐

ได้รับการคัดเลือกเป็น อุทยานการศึกษาในวัดประจําปี ๒๕๔๑ จาก
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

ผลงานที่ ๑๑

"เสาเสมาธรรมจักร" ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ปี พ.ศ.
๒๕๔๒

ผลงานที่ ๑๒

โล่เกียรติคุณ "ผู้สนับสนุนงานกรมประชาสงเคราะห์ดีเด่น ประจําปี
๒๕๔๔" จาก พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ผลงานที่ ๑๓

เกียรติบัตรยกย่องเป็นครูภูมิปัญญาไทย ด้านปรัชญา ศาสนา และ
ประเพณี จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕

ผลงานที่ ๑๔

โล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรดีเด่นที่ให้การสนับสนุนคนพิการ จาก
รองนายกรัฐมนตรี นายจาตุรนต์ ฉายแสง ปี พ.ศ. ๒๕๔๕

ผลงานที่ ๑๕

เกียรติบัตรสาขาการอภิปรายถ่ายทอดเสียง วิชาการทางพระพุทธศาสนา
จากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ปี พ.ศ. ๒๕๔๖

ผลงานที่ ๑๖

โล่เกียรติยศผู้มีส่วนร่วมถวายความจงรักภักดีในการจัดงาน ๕ ธันวา
มหาราชและงาน ๑๒ สิงหาบรมราชินีนาถ จากทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ปี พ.ศ. ๒๕๔๖

ผลงานที่ ๑๗

โล่เกียรติยศบุคคลผู้ทําคุณประโยชน์ต่อเยาวชน จากพระเจ้าหลาน
เธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ปี พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๑

