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         พระราชวรวงคเ์ธอกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ  ทรงเป็นพระโอรสในกรมพระราชวงับวรวิไชยชาญ  
และจอมมารดาเล่ียม (เลก็)  ประสูติเม่ือวนัพธุ แรม 11 คํ่า  เดือนยี ่ ปีชวด จุลศกัราช 1238 ตรงกบัวนัท่ี 10 
มกราคม พ.ศ. 2419 มีพระนามวา่ พระองคเ์จา้รัชนีแจ่มจรัส (ตน้สกลุ “รัชนี”) ทรงมีเจา้พี่ผูร่้วมจอม
มารดาเดียวกนัพระองคห์น่ึง  พระนามวา่  พระองคเ์จา้หญิงภทัทาวดีศรีราชธิดา แต่ส้ินพระชนมเ์ม่ือมี
พระชนัษาได ้28 ปี 
          พระองคเ์จา้รัชนีแจ่มจรัส ไดท้รงร่ําเรียนหนงัสือตั้งแต่เยาวพ์ระชนัษา  ทรงมีความสนพระทยัและ
มีสติปัญญาสามารถมาก  เพราะปรากฎวา่ทรงศึกษาถึงขั้น “อ่านออกเขียนได”้ อยา่งรวดเร็ว ยิง่กวา่นั้น  
เม่ือพระองคมี์พระชนัษาได ้5 ขวบเท่านั้น  กใ็ฝ่พระทยัคน้หาเอาโครงกลอนมาอ่านตลอดจนร้อยแกว้  
เร่ืองท่ีไดรั้บความนิยมอยูใ่นสมยันั้น  เช่น  เร่ืองอิเหนา  รามเกียรต์ิ  สามก๊ก และเร่ืองจีนอ่ืนๆ  
นอกจากนั้นยงัไดท้รงศึกษาหนงัสือขอมดว้ย  โดยทรงศึกษาจากเจา้พี่ผูมี้พระชนัษาแก่กวา่ 5 ปี  อิทธิพล
ของหนงัสือขอมแผซ่่านทัว่ไปในวงวรรณกรรมของไทยแทบทุกแห่ง ดงันั้น เม่ือพระองคเ์จา้รัชนีแจ่ม
จรัสและเจา้พีอ่่านและเขียนไดค้ร้ังแรก  ความทราบถึงพระกรรณของพระราชวงับวรฯ ผูเ้ป็นพระบิดาก็
ไม่ทรงเช่ือ เพราะเขา้พระทยัวา่ ไม่น่าจะเป็นไปไดท่ี้พระธิดาและพระโอรสซ่ึงมีพระชนัษาเพยีงเท่านั้นจะ
ทรงอ่านหนงัสือขอมไดจ้ริง โดยพระโอรสพระชนัษานอ้ย ขนาดหนงัสือไทยกค็วรจะอ่านและเขียน
ไม่ไดด้ว้ยซํ้าไป พระบิดาจึงทรงใคร่ทดลองดว้ยการโปรดฯ ใหเ้ฝ้าโดยไม่แจง้พระประสงคใ์หท้ราบ
ล่วงหนา้ และประทานหนงัสือขอมอนัเป็นคมัภีร์ใบลานใหท้ดลองอ่าน ปรากฎวา่พระธิดาและพระโอรส
สามารถอ่านไดด้งัคาํเล่าลือ ส่วนอจัฉริยะในขั้นตอนไปของพระองคเ์จา้รัชนีแจ่มจรัส กคื็อในขณะท่ียงัมี
พระชนัษา 5 ขวบ ทรงสามารถแต่งโคลงกลอนไดบ้า้งแลว้ดว้ย 



ในปี พ.ศ. 2429 พระองคเ์จา้รัชนีแจ่มจรัสไดท้รงเขา้ศึกษา ณ โรงเรียนพระตาํหนกัสวนกหุลาบ และทรง
อยูท่ี่โรงเรียนเป็นประจาํ เสร็จกลบัวงัเฉพาะวนัพระ  ทรงเรียนอยูเ่พียงปีเศษจบการันต ์คือ จบชั้นสูงสุด
ในประโยค 1 และในระหวา่งน้ีทรงเรียนภาษาองักฤษควบคู่ไปดว้ย และทรงเรียนจบประโยค 2 เม่ือ พ.ศ. 
2434 ทรงสอบไล่ไดเ้ป็นท่ี 1 ไดรั้บพระราชทานหีบหนงัสือเป็นรางวลั จากนั้นไดเ้รียนภาษาองักฤษต่อไป
จนจบหลกัสูตรการเรียนของโรงเรียนสวนกหุลาบ เม่ือทรงสาํเร็จวิชาการโรงเรียนสวนกหุลาบแลว้ พระ
ชนัษายงันอ้ยเกินกวา่ท่ีจะรับราชการ จึงเสดจ็เขา้เรียนภาษาองักฤษต่อท่ีสาํนกัอ่ืนอีกแห่งหน่ึงจน พ.ศ.
2436 ไดเ้สดจ็เขา้รับราชการในตาํแหน่งนายเวรกระทรวงธรรมการ ขณะนั้นพระชนัษา 16 ปี 3 เดือน 
ต่อมาไดท้รงเล่ือนขน้เป็นผูช่้วยในกรมศึกษาธิการใน พ.ศ. 2438 ทั้งไดท้รงรับหนา้ท่ีพิเศษเป็นขา้หลวง
สอบไล่วิชาหนงัสือไทยดว้ย และทรงเป็นกรรมการพิเศษร่างพระราชบญัญติัพิจารณาความแพง่อีกหนา้ท่ี
หน่ึงขณะท่ีทรงรับราชการอยูก่ระทรวงธรรมการ 2 ปีเศษนั้น  พระองคมิ์ไดท้รงฝักใฝ่อยูแ่ต่หนา้ท่ีราชการ
ประจาํอยา่งเดียว ยงัสนพระทยัท่ีจะแสวงหาความรู้ทางภาษาองักฤษเพิ่มเติมอยูมิ่ไดข้าดอีกดว้ย โดยทรง
กระทาํพระองคส์นิทชิดชอบกบัท่ีปรึกษากระทรวงและขา้ราขการอ่ืนๆ ท่ีเป้นชาวองักฤษ ทั้งในเวลา
ราชการและนอกเวลาราชการ ความพยายามเหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิงเพิ่มพนูความรู้ทางภาษาองักฤษเป็นอยา่งดี
ท่ีสุดทั้งส้ิน จนทาํใหพ้ระองคท์รงคุน้กบัขนบธรรมเนียมและตรัสภาษาองักฤษไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว ดว้ย
เหตุน้ีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหย้า้ยพระองคเ์จา้รัชนีจากกระทรวงธรรมการมาเป็นผูช่้วยท่ี
ปรึกษากระทรวงพระคลงัมหาสมบติัเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ.2439 ในท่ีสุดพระองคท่์านกก็ลายเป็นผูถู้ก
อธัยาศยัอยา่งมากกบัท่ีปรึกษากระทรวงพระคลงัมหาสมบติัซ่ึงเป็นชาวองักฤษ ท่ีปรึกษาถึงกบัทูลปรารภ
ต่อเสนาบดีวา่ควรส่งคนหนุ่มอยา่งพระองคท่์านไปศึกษาท่ีประเทศองักฤษเสียพกัหน่ึงกจ็ะไดค้นดีท่ี
สามารถใชใ้นราชการ เสนาบดีทรงเห็นชอบดว้ยและทรงมีพระดาํริอยูแ่ลว้ ในวนัท่ี 1 เม.ย. พ.ศ.2440 
พระองคเ์จา้รัชนีทรงยา้ยมามีตาํแหน่งเป็นล่ามท่ีกระทรวงพระคลงัและไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้
ตามเสดจ็พระราชดาํเนินประพาสทวีปยโุรป เม่ือวนัท่ี 7 เม.ย. ปีนั้น และไดรั้บพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตใหเ้สดจ็อยูท่รงเล่าเรียนต่อในประเทศองักฤษ ผูดู้แลนกัเรียนหลวงจดัใหท่้านไปเรียนอยูท่ี่แฟมิล่ี 
ต่อมาถึงแมจ้ะมีเวลาในการเตรียมพระองคไ์ม่มากนกั แต่ดว้ยทรงมีความวิริยะอุสาหะและตั้งพระทยัอยา่ง
แน่วแน่ ทาํใหท้รงสามารถสอบเขา้มหาวิทยาลยัเคมบริดจไ์ด ้ระหวา่งท่ีทรงศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัก็
ทรงกอบโกยหาความรู้ใส่พระองคอ์ยูต่ลอดเวลา แต่ทรงศึกษาอยูเ่พียง 3 เทอม กถู็กเรียกตวักลบัประเทศ
ไทย คือในวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ.2442 พระองคท่์านไดเ้สดจ็เขา้รับราชการเป็นผูช่้วยกรมตรวจแลกรม
สารบญัชี ในกระทรวงพระคลงัมหาสมบติั เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2444 ไดท้รงยา้ยไปมีตาํแหน่งเป็น
ปลดักรมธนบตัร ซ่ึงเป็นเวลาท่ีกระทรวงพระคลงัเร่ิมจะจดัพิมพธ์นบตัรออกใชแ้ทนเงินกษาปณ์เป็นคร้ัง
แรก พระองคเ์จา้รัชนีจึงไดรั้บมอบใหจ้ดัตั้งระเบียบราชการในกรมใหม่นั้นข้ึน ไดท้รงเป็นแม่กองปรึกษา
กนัในการคิดแบบลวดลายและสีของธนบตัรแต่ละชนิด ทรงมีส่วนในการตราพระราชบญัญติัเงินตรา
สมยันั้นการวางกฎเสนาบดีในการควบคุมธนบตัรและทรงวางหลกับญัชี เป็นตน้ ธนบตัรท่ีจดัพิมพข้ึ์น
คร้ังนั้นมีอตัราใบละ 1,000 บาท  100 บาท  20 บาท  10 บาท  5 บาท  ส่วนอตัรา 1 บาท ยงัคงใชเ้หรียญ



ตรากษาปณ์อยูอ่ยา่งเดิมและไดน้าํธนบตัรออกจาํหน่ายเป็นปฐมฤกษเ์ม่ือวนัเปิดกรมธนบตัร ต่อจากนั้น
อีก 5 เดือน คือในวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2446 พระองคเ์จา้รัชนี กท็รงเล่ือนตาํแหน่งข้ึนเป็นผูแ้ทนเจา้กรม
ธนบตัร และไดท้รงยา้ยไปทรงเป็นเจา้กรมกองท่ีปรึกษาอีกคร้ังหน่ึง เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2446 เสดจ็
อยูใ่นตาํแหน่ง นั้นได ้14 เดือน ในวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2447 ทรงยา้ยไปรับราชการในตาํแหน่งอธิบดี
กรมกษาปณ์สิทธิการ ราชการในกรมกษาปณ์สมยันั้น มีความมุ่งหมายอนัสาํคญั คือ การจดังานและการ
ควบคุมการทาํเหรียญตรากษาปณ์ใหมี้ปริมาณมากพอและใหมี้คุณสมบติัดีพอแก่ความตอ้งการของ
ราชการ เม่ือพระองคเ์จา้รัชนีผูเ้สดจ็เขา้ไปรับงานน้ี ทรงเป็นพระธุระแกไ้ขปัญหาต่างๆ ทาํใหก้าร
ดาํเนินงานสาํเร็จเรียบร้อยตามความมุ่งหมาย และงานทั้งส้ินท่ีทรงจดัข้ึนใหม่ในกรมกษาปณ์คร้ังนั้น เป็น
ท่ีตอ้งพระประสงคข์องเสนาบดีเป็นอนัมาก แต่พระองคเ์จา้รัชนีทรงปฏิบติัราชการแผนกนั้นอยู ่3 ปีเศษ 
กมี็พระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหย้า้ยพระองคเ์จา้รัชนีมาเป็นอธิบดีกรมตรวจแลกรมสารบญัชี เม่ือ
วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2451 และทรงดาํรงตาํแหน่งอธิบดีกรมตรวจแลกรมสารบญัชีซ่ึงเป็นกรมใหญ่และ
สาํคญักรมหน่ึงในกระทรวงพระคลงัมหาสมบติั อยูจ่นส้ินรัชกาลท่ี 5 และทรงดาํรงตาํแหน่งเดิมนั้น
ต่อไปอีก 5 ปี ในรัชกาลท่ี 6 (ภายหลงักรมตรวจแลกรมสารบญัชีเปล่ียนช่ือเป็นกรมบญัชีกลาง)  
          รวมเวลาท่ีพระองคเ์จา้รัชนี ทรงรับราชการในราชกาลท่ี 5 เป็นเวลา 17 ปี จนมีพระชนัษาได ้33 ปี 
ใน พ.ศ. 2454 พระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ตั้งใหพ้ระองคเ์จา้รัชนี
เป็นองคมนตรี 
           เน่ืองดว้ยพระองคเ์จา้รัชนีทรงมีพระสติปัญญาสามารถในราชการและเป็นผูแ้ตกฉานทั้งภาษาไทย
และต่างประเทศ ตลอดจนเป็นกวีท่ีมีสาํนวนพิเศษ ดงันั้นในปี พ.ศ.2456 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 
ใหเ้ฉลิมพระยศพระองคเ์จา้รัชนี เป็นพระองคเ์จา้ต่างกรมมีพระนามจาฤกในพระสุพรรณบฎัวา่พระรา
ชรววงศเ์ธอกรมหม่ืนพิทยาลงกรณมุกสิกนาม ทรงศกัดินา 11,000 ไร่ ตามพระราชกาํหนดพระองคเ์จา้
ต่างกรมในพระราชวงับวร 
           ในวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2458 ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหย้กกรมสถิติพยากรณ์ข้ึนเป็นกรม
บญัชาการชั้นมีอธิบดีเป็นหวัหนา้ อยูใ่นสงักดักระทรวงพระคลงัมหาสมบติั มีช่ือวา่ “กรมพาณิชยแ์ละ
สถิติพยากรณ์” ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระราชวรวงศเ์ธอกรมหม่ืนพิทยาลงกรณเป็นอธิบดี 
ต่อมาไดเ้ร่ิมจดังานสาํคญัข้ึนอีกแผนกหน่ึง ดว้ยคาํนึงวา่ชาวนาเป็นส่วนสาํคญัของการพาณิชย ์เพราะขา้ว
เป็นสินคา้สาํคญัของประเทศ แต่ชาวนามีหน้ีสินมาก ทาํนาไดข้า้วมามากนอ้ยเท่าใดกต็อ้งขายใชห้น้ีเกือบ
หมด ถึงกระนั้นหน้ีสินกย็ิง่พอกพนู กรมพาณิชยแ์ละสถิติพยากรณ์เห็นดว้ยการช่วยกูฐ้านะชาวนาใหพ้น้
อุปสรรคคือ วิธีการจดัตั้งสหกรณ์ ซ่ึงกร็วมเขา้ในวิธีการส่วนหน่ึงแห่งการอุดหนุนพาณิชยข์องประเทศ
ดว้ย ส่วนงานข่าวพาณิชยก์เ็ป็นงานอีกแผนกหน่ึงท่ีมีความมุ่งหมายท่ีจะรวบรวมความรู้ในกิจการทุกอยา่ง
ทางพาณิชยแ์ละดาํเนินการช่วยเหลือในพาณิชยข์องประเทศเจริญยิง่ๆข้ึน นอกจากงานต่างๆ ดงักล่าว กมี็
การจดัตั้งสถานจาํแนกความรู้ทางพาณิชย ์โดยมีความมุ่งหมายท่ีจะใหค้วามรู้แก่มหาชนผูริ้เร่ิมจะกระทาํ
การพาณชย ์ งานส่วนหน่ึงในแผนกน้ีคือ การจดัตั้งศาลาแยกธาตุ กรมพาณิชยฯ์ เห็นวา่ต่อไปภายหนา้ 



การแยกธาตุจะเป็นส่วนสาํคญัส่วนหน่ึงแก่การคา้ของบา้นเมือง เอกชนหรือพอ่คา้ตอ้งอาศยัความรู้
ทางการแยกธาตุมากข้ึนทุกที จึงรับกองแยกธาตุของกรมกษาปณ์มาขยายงานใหใ้หญ่ออกไป ไดจ้ดัหา
เคร่ืองมือต่างๆจนครบถว้น และจดัใหมี้เจา้พนกังานผูมี้ความรู้มาประจาํมากข้ึนมีช่ือวา่ “ศาลาแยกธาตุ
ของรัฐบาล” (บดัน้ีเรียกกรมวิทยาศาสตร์) และเม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 ประเทศไทยประกาศ
สงครามกบัประเทศเยอรมนัและฮงัการีคือ สงครามโลกคร้ังท่ี 1 อธิบดีกรมพาณิชยแ์ละสถิติพยากรณ์
ไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นเจา้พนกังานผูพ้ิทกัษท์รัพยข์องชนชาติศตัรู พระราชวรวงศเ์ธอกรมหม่ืนพิทยาลง
กรณ ตอ้งทรงรับหนา้ท่ีน้ีโดยตาํแหน่ง พระองคท์รงไดรั้บการสรรเสริญวา่ พิทกัษท์รัพยด์ว้ยความสุจริต
ยติุธรรมและรอบคอบในระหวา่งท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ตั้งกรมพาณิชยแ์ละสถิติพยากรณ์ข้ึนเป็น
กรมชั้นมีอธิบดีเป็นหวัหนา้ราชการบางอยา่งไดห้ยดุชะงกัไปชัว่ควาว เพราะอธิบดีและขา้ราชการหลาย
คนในกรมฯ ติดราชการผูพ้ิทกัษท์รัพยศ์ตัรูซ่ึงตอ้งใชเ้วลาเป็นปีๆ แต่เม่ือราชการผูพ้ิทกัษท์รัพยค่์อย
เรียบร้อยลงกเ็ร่ิมแข่งขนัทางการพาณิชยต่์อไป กรมพาณิชยฯ์ ไดข้ยายงานกวา้งขวางออกไปอีกหลาย
แผนกดว้ยอธิบดีกรมพาณิชยฯ์ ทรงเห็นการณ์ไกลวา่ พาณิชยข์องประเทศยอ่มขยายวงกวา้งออกไปทุกที
ตามความเจริญของบา้นเมือง และมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ประกาศแต่งตั้งกรมพาณิชยแ์ละ
สถิติพยากรณ์ข้ึนเป็น “กระทรวงพาณิชย”์ เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2463 ใหอ้ยูค่วามควบคุมของสภา
เผยแพร่พาณิชย ์ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ตั้งใหพ้ระราชวรวงศเ์ธอกรมหม่ืนพิทยาลงกรณเป็นอุปนายก
แห่งสภานั้น ในปี พ.ศ. 2464 ไดมี้พระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ตั้งใหพ้ระราชวรวงศเ์ธอกรมหม่ืน
พิทยาลงกรณเป็นรองเสนาบดี กระทรวงพาณิชย ์ทรงมีตาํแหน่งในท่ีประชุมเสนาบดีสภาตั้งแต่ พ.ศ.2463 
จนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2468 อนัเป็นการประชุมเสนาบดีคร้ังสุดทา้ยในรัชกาลท่ี 6 
           พ.ศ. 2465 สภานายกแห่งสภาเผยแผพ่าณิชยไ์ดมี้รับสัง่ให ้พระราชวรวงศเ์ธอกรมหม่ืนพิทยาลง
กรณ  ผูเ้ป็นนายทะเบียนสหกรณ์พร้อมดว้ยมิสเตอร์เลอเมยท่ี์ปรึกษาหลวงพิจารณ์พาณิชย ์และหลวง
ประกาศสหกรณ์ออกไปดูงานสหกรณ์ท่ีประเทศพม่าและอินเดียเป็นเวลา 5 เดือนเศษ เม่ือเสร็จกลบัทรง
เขียนรายงานเสนอต่อสภานายกในเร่ืองสหกรณ์แบบต่างๆ ท่ีเสดจ็ไปพิจารณามา ทรงช้ีแจงวา่สหกรณ์ใน
สองประเทศนั้นมีประเทศใดบา้ง ประเทศไหนควรจะนาํมาจดัไดใ้นประเทศน้ี กไ็ดท้รงรายงานไวถ่ี้ถว้น
ตอนหน่ึงในรายงานนั้นทรงกล่าววา่ ประเทศเราเคราะห์ดีท่ีจดัสหกรณ์ดว้ยความรอบคอบท่ีสุดและจดัท่ี
หลงัประเทศอ่ืนๆ แทบทัว่โลก ขอ้บกพร่องต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองสหกรณ์ เราจึงป้องกนัไดทุ้กทาง ดว้ย
ทราบเยีย่งอยา่งความบกพร่องท่ีเกิดข้ึนแลว้แก่สหกรณ์ประเทศนั้นๆ เช่น การควบคุมทางกฎขอ้บงัคบั
และทางกฎหมายเป็นตน้ ในท่ีสุดทรงยนืยนัวา่ สหกรณ์ท่ีจดัข้ึนในประเทศไทยน้ีไม่ผดิพลาดอยา่งใด
อยา่งหน่ึงเลย 
           นอกจากงานสหกรณ์ท่ีพระราชวรวงศเ์ธอกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ ทรงเป็นผูปู้พื้นฐานและทรงเป็น
กาํลงัสาํคญัในการเผยแผแ่ลว้ พระองคท่์านยงัทรงมีหนา้ท่ีสาํคญัๆ ท่ีเป็นประโยชนแ์ก่ประเทศชาติอีก
หลายประการ คือ 

-ทรงเป็นอุปนายกหอพระสมุดแห่งชาติ 



-ทรงเป็นกรรมการร่างกฎหมาย 
-ทรงเป็นกรรมการสภากาชาด 
-ทรงเป็นายกสมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย 
-ทรงเป็นกรรมการองคมนตรีสภา 
-ทรงเป็นสภานายกแห่งราชบณัฑิตยสภา 

          พระราชวรวงศเ์ธอกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ ทรงเป็นนกัหนงัสือพิมพ ์นกัประพนัธ์ และกวท่ีีสาํคญั
พระองคห์น่ึง ทรงใชพ้ระนามแฝงวา่ น.ม.ส ทรงนิพนธ์เร่ืองสาํคญัๆ ไวห้ลายเร่ือง เช่น จดหมายจาง 
วางหร่ํา  พระนลคาํฉนัท ์ นิทานเวตาล เป็นตน้ 
           ในดา้นชีวิตส่วนพระองคข์องพระราชวรวงศเ์ธอกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ ทรงเษกสมรสกบัหม่อม
เจา้หญิงพรพิมลพรรณ (วรวรรณ) ในพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธิปพนัธ์พงศท์รงมีพระราชธิดา
และพระโอรสคือ 

1. หม่อมเจา้วิภาวดี  รังสิต 
2. หม่อมเจา้ภีศเดช   รัชนี 
พระราชวรวงศเ์ธอกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ  ทรงส้ินพระชนมด์ว้ยพระโรคหลอดโลหิตในสมองตนั 
เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 เวลา 15.30 น. สิริพระชนมายไุด ้68 ปี 6 เดือน 13 วนั 

 
 
 

  
 


