เอกสารอ้างอิง
จดหมายเหตุพระราชประวัติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก		
(สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์)
พระการุณย์แห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี: ทุนพระราชมรดก
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า. เจ้านายเล็กๆ - ยุวกษัตริย์. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : ด่านสุทธา
การพิมพ์, ๒๕๓๘.
________. ไปรษณียบัตรเจ้าฟ้า POSTCARD GAMES. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, ๒๕๓๔.
________. แม่เล่าให้ฟัง. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพฯ : โอเอส พริ้นติ้งเฮ้าส์, ๒๕๓๘.
จุลจักรพงษ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า. เจ้าชีวิต-สยามก่อนยุคประชาธิปไตย. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง จำกัด
(มหาชน), ๒๕๔๑.
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล. ทุนพระราชมรดก สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (ทุนสมเด็จฯ
พระบรมราชชนก). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๗.
________. ๖๐ ปีแห่งความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และมูลนิธิร็อคกีเฟลเลอร์. กรุงเทพฯ : หน่วยพิมพ์ โรงพยาบาลศิริราช, ๒๕๒๖.
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. เฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว, ๒๕๔๖.
มหาวิทยาลัยมหิดล. ๒๕ ปี แห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ : อุดมสุขการพิมพ์ (๑๙๙๓) จำกัด, ๒๕๓๗.
เรื่องเฉลิมพระยศเจ้านาย ฉบับมีพระรูป. พิมพ์ครั้งที่ ๒. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชพิธีสถาปนา
พระอิสริยศักดิ์และบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ ๖ รอบ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๓๘. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), ๒๕๓๘.
วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์. ศรีสวรินทิรานุสรณีย์ น้อมรำลึกถึงสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน),
๒๕๔๙.
________. (บรรณาธิการ) ๑๐๐ ปี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จัดพิมพ์เนื่องในงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ๑ มกราคม ๒๕๓๕. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ
จำกัด, ๒๕๓๕.
สุมาลี บำรุงสุข และคณะ, เรียบเรียง. พระมามลายโศกหล้า เหลือสุข เล่ม ๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ (๑๙๘๔), ๒๕๔๑.
________. พระมามลายโศกหล้า เหลือสุข เล่ม ๒. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ (๑๙๘๔), ๒๕๔๑.
________. พระมามลายโศกหล้า เหลือสุข เล่ม ๓. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ (๑๙๘๔), ๒๕๔๑.
มหิตลานุสสรณ์
ในพระนามาภิไธย มหิดล
พระราชานุสาวรีย์
กรมประมง. ๗๕ ปี กรมประมง. พิมพ์เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประมงครบรอบ ๗๕ ปี วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔. กรุงเทพฯ : กรมประมง
		กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ๒๕๔๔. (สรุปผลงานวิชาการ)
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กรมศิลปากร, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. อนุสาวรีย์ในประเทศไทย เล่ม ๒. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๒.
ทศพร วงศ์รัตน์, “ปลาบู่มหิดล”. วารสารการประมง, ๔๔ : กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๓๔, หน้า ๒๙๕ - ๓๑๓.
มนัส กันตวิรุฒ. (บรรณาธิการ). ครบรอบ ๔๐ ปี สงขลานครินทร์. กรุงเทพฯ : โอเอส พริ้นติ้งเฮ้าส์, ๒๕๕๐.
มหาวิทยาลัยนเรศวร. ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และทรงเปิดอาคารสิรินธร ณ สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันจันทร์ที่
๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖.
โรงพยาบาลชัยนาท. พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก. สระบุรี : โรงพิมพ์ปากเพรียวการช่าง ๒, ๒๕๓๖.
โรงพยาบาลพุทธชินราช. ที่ระลึกเนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเปิดอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ ณ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๖.
โรงพยาบาลลำปาง. ทีร่ ะลึกพิธเี ปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วันอาทิตย์ที่ ๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ณ โรงพยาบาลลำปาง.
วิกลั ย์ พงศ์พนิตานนท์. (บรรณาธิการ). ๑๐๐ ปี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จัดพิมพ์เนือ่ งในงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ๑ มกราคม ๒๕๓๕. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ
จำกัด, ๒๕๓๕.
เว็บไซต์
http://www.fisheries.go.th/fish/web/
สืบสานพระราชปณิธาน
ทีร่ ะลึกเนือ่ งในพิธเี ปิดพระราชานุสาวรีย์ นายนาวาเอก สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์, ๒๕๔๐.
มหิดล หนังสือที่ระลึกในพิธีเปิดตึก “มหิดล” โรงพยาบาลแมคคอร์มิค วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๕.
มหาวิทยาลัยในพระนามาภิไธย: มหาวิทยาลัยมหิดล
๔๐ ปี นามพระราชทาน มหาวิทยาลัยมหิดล
จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์มาสู่มหาวิทยาลัยมหิดล
“มหาวิทยาลัยมหิดล” มงคลนามพระราชทาน
ณัฐ ภมรประวัติ. “หนึ่งรอบนักษัตร” มหาวิทยาลัยมหิดล พุทธศักราช ๒๕๒๒ ถึง ๒๕๓๔. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน มหาวิทยาลัย
มหิดล, ๒๕๓๕.
คณะแพทยศาสตร์ แ ละศิ ริ ร าชพยาบาล, จุ ฬ าลงกรณมหาวิ ท ยาลั ย . เวชชนิ ส สิ ต ฉบั บ ที่ ร ะลึ ก งานฉลอง ๕๐ ปี ๒๔๓๒ - ๒๔๘๒. พระนคร :
คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๔๘๓.
คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล, (รวบรวม). หนังสือชุมนุมพระนิพนธ์และบทความเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช
กรมหลวงสงขลานครินทร์ พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย วันมหิดล ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๘.
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล. การดำเนินงานคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๔๑.
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กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๑. 	
________. เวชชนิสสิต. กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๗.
________. เวชชนิสสิต. กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๐.
________. อนุสรณ์ ๘๔ ปีศิริราช. กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๑๙.
มหาวิทยาลัยมหิดล. ๒๕ ปี แห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ : อุดมสุขการพิมพ์ (๑๙๙๓) จำกัด, ๒๕๓๗.
________. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ : ซิกม่า ดีไซน์ กราฟฟิค, ๒๕๔๑.
ลินดา วงศานุพัทธ์ และคณะฯ. มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๔.
________. รายงานการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๕. มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, ๒๕๒๖.
________. รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา ภายหลังระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๒๗. มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา,
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