
รายพระนามจากราชกจิจา การลงรายการ tag 100, 600, 700 เลขผู้แต่ง (Cutter No.) 

- พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
- พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

\a ภูมิพลอดุลยเดช, 
\c พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 
\d 2470-2559 

ภ671_ 
กำหนดที่ “ภูมิพลอดุลยเดช” 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง \a สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ, 
\c สมเด็จพระนางเจ้า, 
\d 2475- 

ส731_ 
กำหนดที่ “สิริกิติ์” 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล
ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

\a วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
\c พระบาทสมเด็จพระ, 
\d 2495- 

ว145_ 
กำหนดที่ “วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” 

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี \a สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี, 
\c สมเด็จพระนางเจ้า, 
\d 2521- 

ส778_ 
กำหนดที่ “สุทิดาฯ” 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริ
พัชรมหาวัชรราชธิดา 

\a ราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา, 
\c สมเด็จเจ้าฟ้า กรมหลวง, 
\d 2521- 

ร429_ 
กำหนดที ่“ราชสาริณีสิริพัชรฯ” 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา \a สิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา, 
\c สมเด็จเจ้าฟ้า, 
\d 2530- 

ส732_ 
กำหนดที“่สิริวัณณวรีนารีรัตนฯ” 

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราช
กุมาร 

\a ทีปังกรรัศมีโชติ, 
\c สมเด็จเจ้าฟ้า, 
\d 2548- 

- 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี 

\a เทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร, 
\c กรมสมเด็จพระ, 
\d 2498- 

ท622_ 
กำหนดที่ “เทพรัตนราชสุดาฯ” 



 
รายพระนามจากราชกจิจา การลงรายการ tag 100, 600, 700 เลขผู้แต่ง (Cutter No.) 

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

\a ศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี, 
\c สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระ, 
\d 2500- 

ศ268_ 
กำหนดที่ “ศรีสวางควัฒนฯ” 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ \a สุทธนารีนาถ, 
\c กรมหมื่น, 
\d 2500- 

- 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ \a สิริภาจุฑาภรณ์, 
\c พระองค์เจ้า, 
\d 2525- 

ส732_ 
กำหนดที่ “สิริภาจุฑาภรณ์” 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ \a อทิตยาทรกิติคุณ, 
\c พระองค์เจ้า, 
\d 2527- 

อ143_ 
กำหนดที่ “อทิตยาทรกิติคุณ” 

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี (พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์) \a พระสินีนาฏพิลาสกัลยาณี, 
\c เจ้าคุณ, 
\d 2528- 

- 

เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ (เจ้าคุณจอมมารดาแพ ในรัชกาลที่ 5) \a พระประยุรวงศ์, 
\c เจ้าคุณ, 
\d 2397- 2486 

- 

 
*กำหนดใส่ไว้เป็นบางชื่อเฉพาะที่คาดว่าอาจจะพบผลงานนิพนธ์หนังสือ  
 
 
 



พระนามพระมหากษัตริย์ ราชวงศ์จักรี การลงรายการ tag 100, 600, 700 เลขผู้แต่ง (Cutter No.) 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช \a พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช,  

\c พระบาทสมเด็จพระ, 
\d 2279-2352 

พ833_ 
กำหนดที่ “พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ” 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย \a พุทธเลิศหล้านภาลัย, 
\c พระบาทสมเด็จพระ, 
\d 2310-2367 

พ835_ 
กำหนดที่ “พุทธเลิศหล้านภาลัย” 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว \a นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
\c พระบาทสมเด็จพระ, 
\d 2330-2394 

น382_ 
กำหนดที่ “นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว \a จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
\c พระบาทสมเด็จพระ, 
\d 2347-2411 

จ196_ 
กำหนดที่ “จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว \a จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
\c พระบาทสมเด็จพระ, 
\d 2396-2453 

จ657_ 
กำหนดที่ “จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว \a มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
\c พระบาทสมเด็จพระ, 
\d 2423-2468 

ม113_ 
กำหนดที่ “มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว \a ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
\c พระบาทสมเด็จพระ, 
\d 2436-2484 

ป114_ 
กำหนดที่ “ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร \a อานันทมหิดล, 
\c พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 
\d 2468-2489 

อ624_ 
กำหนดที่ “อานันทมหิดล” 

 



 
การเฉลิมพระยศทรงกรมนี้ ปรากฏมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อครั้นกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เป็นพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
พระราชทานแก่เชื้อพระวงศ์เพ่ือเป็นพระเกียรติยศเนื่องจากได้ช่วยเหลืองานราชการแผ่นดินสนองพระเดชพระคุณ ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้วสำหรับหลายท่าน 
การสถาปนาทรงกรมแก่พระบรมวงศ์ในรัชกาลปัจจุบันนี้ เป็นการหวนคืนไปใช้พระราชธรรมเนียมแบบเดิมคือการพระราชทานพระนามกรม 
 

ทรงกรมแบ่งเป็น 5 ชั้น เริ่มที่ 
- “กรมหม่ืน” สำหรับชั้นพระองค์เจ้า 
- “กรมขุน” สำหรับพระบรมวงศ์ชั้นเจ้าฟ้า 
- “กรมหลวง” สำหรับพระบรมวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าชั้นผู้ใหญ่ 
- “กรมพระ” สำหรับพระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ อาทิ สมเด็จพระเจ้าพ่ียาเธอ, สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ, สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
- “กรมสมเด็จพระ” หรือ “สมเด็จกรมพระยา” ซึ่งเป็นลำดับสูงสุด สำหรับพระบรมวงศ์ชั้นสูง 


