พระราชประวัติ ‘สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ’ รัชกาล ที่ 10

พระนามเต็ม รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระนามเดิมของพระองค์ เดิมว่า สมเด็จ พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ าวชิ ราลงกรณ บรมจักรยาดิศร
สันตติวงศ เทเวศรธารง สุ บริ บาล อภิคุณู ประการมหิ ตลาดุ ลเดช ภูมิพลนเรศวรางกูร กิตติสิริ
สมบู ร ณ์ ส วางควัฒ น์ บรมขัต ติ ย ราชกุ ม าร ซึ่ งเป็ นพระราชโอรสเพี ย งพระองค์ เดี ย ว ใน
พระบาทสมเด็ จ พ ระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ลยเดช และสมเด็ จ พ ระนางเจ้ า สิ ริ กิ ต์ ิ
พระบรมราชิ นีนาถ พระองค์ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
เมื่อเวลา ๑๗ นาฬิกา ๔๕ นาที ณ พระที่นงั่ อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

การศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช เจ้าฟ้ ามหาวชิ ราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงได้รับ
การศึกษาระดับอนุ บาลศึกษาที่พระที่นั่งอุดร พระราชวังดุ สิต และทรงเข้ารับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โรงเรี ยนจิตรลดา ระหว่างพุทธศักราช ๒๔๙๙ –๒๕๐๕ ที่
ประเทศอังกฤษระหว่างพุทธศักราช ๒๕๐๙ – ๒๕๑๓ หลังจากนั้นได้ทรงศึกษาระดับเตรี ยม
ทหารที่โรงเรี ยนคิงส์ นครซิ ดนี่ย ์ ประเทศออสเตรเลีย แล้วเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทรง
ได้รับ ปริ ญ ญาอัก ษรศาสตรบัณ ฑิ ต (การศึ ก ษาด้านทหาร) คณะการศึ ก ษาด้า นทหาร จาก
มหาวิทยาลัยนิ วเซาท์เวลล์ ประเทศออสเตรเลี ย เมื่ อ พ.ศ. ๒๕๑๙ นอกจากนี้ ยังทรงศึกษาที่
โรงเรี ยนเสนาธิ การทหารบกหลักสู ตรประจาชุ ดที่ ๕-๖ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๑ และ
ทรงได้รับปริ ญญานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ ครั้นถึง
พ.ศ. ๒๕๓๓ ทรงได้รับการศึกษา ณ วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักรแห่งสหราชอาณาจักรด้วย

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ปวงชนชาวไทยต่างมีความปลาบปลื้มปี ติยนิ ดี
เป็ นอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่ ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการประกาศ
สถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ าวชิ ราลงกรณ ขึ้นดารงพระอิสริ ยยศ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิ ราช สยามมกุฎราชกุมาร มีพระนามาภิไธย ตามจารึ กพระสุ พรรณบัฏว่า “สมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราช เจ้ าฟ้ามหาวชิ ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิ ริกิติยสมบู รณสวางควัฒ น์
วรขัตติยราชสั นตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธ สยามมกุฎราชกุมาร”
ในมงคลวาระนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ถวายสัตย์
ปฏิญาณในการพิธีถือน้ าพิพฒั น์สัตยา ณ พระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ซึ่ งแสดงถึงน้ า
พระราชหฤทัยที่ทรงมุ่งมัน่ จะบาเพ็ญพระราชกรณี ยกิจ เพื่อชาติบา้ นเมือง และประชาชนชาว
ไทย เป็ นที่ ซาบซึ้ งประทับใจพสกนิ กรอย่างยิ่ง ดังความว่า “ข้ าพระพุทธเจ้ าขอพระราชทาน
กระทาสั ตย์ ปฏิญาณสาบานต่ อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเฉพาะพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ เฉพาะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรท่ ามกลางสั นนิบาตนีว้ ่ า ข้ าพเจ้ าผู้เป็ น

สยามมกุฎราชกุมาร จะรักษาเกียรติยศและอริยศักดิ์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯพระราชทาน
ไว้ ด้วยชีวติ จะภักดีต่อชาติบ้านเมือง จะซื่อสั ตย์ ต่อประชาชน จะปฏิบัติภาระหน้ าทีท่ ุกอย่ าง โดย
เต็มกาลังสติปัญญาความสามารถ และโดยความเสี ยสละ เพือ่ ความเจริญสงบสุ ขและความมัน่ คง
ไพบูลย์ ของประเทศไทย จนตราบเท่ าชีวติ ร่ างกายจะหาไม่ ”
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