
 

 
วันเวลาออกอากาศ 

เนื่องในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 

“สมเดจ็พระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” 

“ถวายพระพร 3 มิถนุายน 2565” 

********************************************** 

ออกอากาศ วันศุกรที่  3  มิถุนายน 2565 

- เวลา 08.30 – 09.00 น.  (30 นาที) 

- เวลา 09.05 – 09.20 น.  (15 นาที) 

- เวลา 14.00 – 14.30 น.  (30 นาที)  

- เวลา 14.30 – 15.00 น.  (30 นาที) 

- เวลา 16.05 – 16.35 น.  (30 นาที)  

- เวลา 16.35 – 17.05 น.  (30 นาที)  

- เวลา 20.30 – 20.35 น.  (5 นาที) ***หลังขาวพระราชสำนัก (ผูใหญ) 

- เวลา 21.10 – 21.40 น.  (30 นาที) 

- เวลา 21.40 – 22.10 น.  (30 นาที) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
วันเวลาออกอากาศ 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

“สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” 

“ถวายพระพร 3 มิถุนายน 2565” 

********************************************** 

ออกอากาศ วันศุกรท่ี  3  มิถุนายน 2565  เวลา 08.30 – 09.00 น.  (30 นาที) 

1. สภาผูแทนราษฎร 

2. วุฒิสภา 

3. ศาลยุติธรรม 

4. ศาลปกครอง 

5. กระทรวงมหาดไทย 

6. กระทรวงพาณิชย 

7. กระทรวงพลังงาน 

8. กระทรวงยุติธรรม 

9. กระทรวงคมนาคม 

10. กระทรวงแรงงาน 

11. กระทรวงอุตสาหกรรม 

12. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

13. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

14. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

15. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

16. สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

17. สำนักงานการวิจัยแหงชาติ 

18. สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ 

19. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ 

 



 

 
วันเวลาออกอากาศ 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

“สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” 

“ถวายพระพร 3 มิถุนายน 2565” 

********************************************** 

ออกอากาศ วันศุกรท่ี  3  มิถุนายน 2565  เวลา 09.05 – 09.20 น.  (15 นาที) 

1. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

2. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

3. สมาคมวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ 

4. โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร 

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
วันเวลาออกอากาศ 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

“สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” 

“ถวายพระพร 3 มิถุนายน 2565” 

********************************************** 

ออกอากาศ วันศุกรท่ี  3  มิถุนายน 2565  เวลา 14.00 – 14.30 น.  (30 นาที)  

1. คณะกรรมการผูชวยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

2. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครฐั 

3. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

4. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

5. สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

6. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 

7. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

8. สำนักงานศาลยุตธิรรม 

9. สำนักงานอัยการสูงสุด 

10. สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน 

11. สำนักงานผูตรวจการแผนดิน 

12. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

13. สำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 

14. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

15. สำนักงานขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรและการสรางความสามัคคีปรองดอง 

16. สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

17. สำนักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน 

18. การประปาสวนภูมิภาค 

19. หอการคาไทย และสภาหอการคาแหงประเทศไทย 

20. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 



21. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

 
วันเวลาออกอากาศ 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

“สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” 

“ถวายพระพร 3 มิถุนายน 2565” 

********************************************** 

ออกอากาศ วันศุกรที่  3  มิถุนายน 2565  เวลา 14.30 – 15.00 น.  (30 นาท)ี 

1. กรมทางหลวง 

2. กรมทางหลวงชนบท 

3. กรมการปกครอง 

4. กรมโยธาธิการและผังเมือง 

5. กรมที่ดิน 

6. กรมการพัฒนาชุมชน 

7. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

8. กรมสงเสริมสหกรณ 

9. กรมควบคุมมลพิษ 

10. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

11. กรมเจาทา 

12. กรมปุศสัตว 

13. กรมประมง 

14. กรมฝนหลวง และการบินเกษตร 

15. กรมปาไม 

16. กรมการขนสงทางบก 

17. กรมการขนสงทางราง 

18. กรมทาอากาศยาน 

19. กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

20. กรมทรัพยากรน้ำ 

21. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 



22. กรมทรัพยากรธรณี 

 
วันเวลาออกอากาศ 

เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

“สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” 

“ถวายพระพร 3 มิถุนายน 2565” 

********************************************** 

ออกอากาศ วันศุกรที่  3  มิถุนายน 2565  เวลา 16.05 – 16.35 น.  (30 นาที)  

1. กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

2. ตำรวจภูธรภาค ๑ 

3. ตำรวจภูธรภาค ๒ 

4. จังหวัดสระบุร ี

5. จังหวัดสมุทรสาคร 

6. จังหวัดปราจีนบุร ี

7. จังหวัดฉะเชิงเทรา 

8. จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

9. จังหวัดนนทบุรี 

10. จังหวัดลพบุร ี

11. จังหวัดสมุทรปราการ 

12. จังหวัดสมุทรสงคราม 

13. จังหวัดปทุมธานี 

14. จังหวัดนครนายก 

15. ศาลจังหวัดลพบุร ี

16. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค๑ 

17. ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรสาคร 

18. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 

19. การเคหะแหงชาต ิ

20. การทาเรอืแหงประเทศไทย 

21. กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ 

22. หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับผูบริหารระดับสูงรุนที่ ๒๕ 

สถาบันพระปกเกลา 

23. โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ 



24. คณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตรเพ่ือสังคม รุนที่ ๕ 

 
วันเวลาออกอากาศ 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

“สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” 

“ถวายพระพร 3 มิถุนายน 2565” 

********************************************** 

ออกอากาศ วันศุกรท่ี  3  มิถุนายน 2565  เวลา 16.35 – 17.05 น.  (30 นาที)  

1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

2. สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 

3. สถาบันพระปกเกลา 

4. สถาบันการบินพลเรือน 

5. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

6. สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ 

7. เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ 

8. สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

9. สภาสมาคมสตรีไทยดีเดนแหงชาติ 

10. สมาคมสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

11. 5 ศาสนา ผูแทนศาสนา –(ผูนำกลาว) –(พุทธ) -(อิสลาม) -(คริสต) -(ซิกข) -(พราหมณ-

ฮินดู)  

12. สมาคมแมดีเดนแหงชาติ ในพระอุปถัมภพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี                                       

กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ 

13. สมาคมลูกกตัญูแหงชาติ ในพระอุปถัมภทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา

พรรณวด ี

 

 

 

 

 



 

 

 
วันเวลาออกอากาศ 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

“สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” 

“ถวายพระพร 3 มิถุนายน 2565” 

********************************************** 

ออกอากาศ วันศุกรท่ี  3  มิถุนายน 2565  เวลา 20.30 – 20.35 น.  (5 นาที) ***หลังขาวพระราชสำนัก (ผูใหญ) 

1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

2. กรมประชาสัมพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
วันเวลาออกอากาศ 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

“สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” 

“ถวายพระพร 3 มิถุนายน 2565” 

********************************************** 

ออกอากาศ วันศุกรท่ี  3  มิถุนายน 2565   เวลา 21.10 – 21.40 น.  (30 นาที) 

1. องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

2. บริษัท บริหารสินทรัพยธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย จำกัด 

3. บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด 

4. บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัด 

5. บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จำกัด 

6. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด มหาชน 

7. บริษัท ขนสง จำกัด 

8. บริษัท ดอกบัวคู จำกัด 

9. มูลนิธิรวมน้ำใจตานภัยเอดส 

10. มูลนิธิชมรมชาวปากพนัง 

11. มูลนิธิไทยรวมใจ 

12. มูลนิธิตอตานการทุจริต 

13. มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ 

14. มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตรเพ่ือสังคม 

15. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

16. มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ 

17. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

18. มหาวิทยาลัยสยาม 



 

 

 
วันเวลาออกอากาศ 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

“สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” 

“ถวายพระพร 3 มิถุนายน 2565” 

********************************************** 

ออกอากาศ วันศุกรท่ี  3  มิถุนายน 2565   เวลา 21.40 – 22.10 น.  (30 นาที) 

1. สภาสมาคมสตรีแหงชาติ ในพระราชินูปถัมภ 

2. พุทธสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

3. สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ 

4. สมาคมผูบำเพ็ญประโยชนแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ 

5. สมาคมชาวปกษใต ในพระบรมราชูปถัมภ 

6. สมาคมภริยาแพทยแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ชนนี 

7. สมาคมสงเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ชนนี 

8. สมาคมชาวเหนือแหงประเทศไทย 

9. สมาคมนักประชาสัมพันธแหงประเทศไทย 

10. สหพันธการขนสงทางบกแหงประเทศไทย 

11. สมาคมแมบานมหาดไทย 

12. สมาคมภริยาอัยการ 

13. สมาคมแหงสถาบันพระปกเกลา 

14. สมาคมแมดีเดนแหงชาติ กรุงเทพมหานคร 

15. สมาคมสงเสริมบุคลิกสตรี 

16. ชมรมคูสมรสตุลาการศาลยุติธรรม 



17. ชมรมรวมใจภักดิ์จักรีวงศ 

18. ชมรมสันติสุขไทย-อินเดีย 

19. สโมสรโรตารีกรุงเทพไชนาทาวน 

20. คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล 

21. ศูนยตอบโตภัยพิบัติ จังหวัดราชบุรี   


