
ตารางการเยือนตางประเทศของ น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตร ี
วัน/เดือน/ป ประเทศ วัตถุประสงค 

10 ก.ย 2554 บรูไน เยือนอยางเปนทางการเพื่อแนะนําตัวอาเซียน 

12 ก.ย 2554 อินโดนีเซีย เยือนอยางเปนทางการเพื่อแนะนําตัวอาเซียน 
15 ก.ย 2554 กัมพูชา เยือนอยางเปนทางการเพื่อแนะนําตัวอาเซียน 
16 ก.ย 2554 ลาว เยือนอยางเปนทางการเพื่อแนะนําตัวอาเซียน 
5 ต.ค  2554 เมียนมาร เยือนอยางเปนทางการเพื่อแนะนําตัวอาเซียน 
17 – 19 พ.ย 2554 อินโดนีเซีย/บาหลี อาเซียนซัมมิท + การประชุมกับประเทศคูเจรจา จีน ญี่ปุน เกาหลี 

สหรัฐฯ อินเดีย สหประชาชาติ  การประชุมสุดยอดเอเชีย
ตะวันออก  การประชุมสุดยอดแมนํ้าโขง-ญี่ปุน 

30 พ.ย 2554 เวียดนาม เยือนอยางเปนทางการเพื่อแนะนําตัวอาเซียน 
8 ธ.ค 2554 สิงคโปร เยือนอยางเปนทางการเพื่อแนะนําตัวอาเซียน 
19-20 ธ.ค 2554 เมียนมาร/เนปดอว การประชุม GMS คร้ังที่ 4 ( ไทย เมียนมาร  ลาว กัมพูชา 

เวียดนาม และ จีน) / และพบปะกับนางอองซาน ซูจี 
19 ม.ค 2555 ฟลิปปนส เยือนอยางเปนทางการเพื่อแนะนําตัวอาเซียน 
25-26 ม.ค 2555 อินเดีย เยือนอยางเปนทางการและรวมงานวันชาติ ( Republic Day ) 
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27-29 ม.ค 2555 สวิสเซอรแลนด การประชุม WEF  

20 ก.พ 2555 มาเลเซีย เยือนประเทศอาเซียนอยางเปนทางการประเทศสุดทาย 

6-9 มี.ค 2555 ญี่ปุน เยือนอยางเปนทางการ และสรางความเช่ือม่ันตอไทยภายหลัง
อุทกภัย 

24-27 มี.ค 2555 เกาหลี เยือนอยางเปนทางการ ศึกษาดูการบริหารจัดการนํ้า และการ
ประชุมความม่ันคงทางนิวเคลียร 

2 – 4 เม.ย 2555 กัมพูชา การประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 20 ( 20th ASEAN Summit ) 

และการประชุม IMT-GT 
17-19 เม.ย 2555 จีน เยือนอยางเปนทางการ 
19- 22 เม.ย 2555 ญี่ปุน การประชุมผูนําลุมนํ้าโขง – ญี่ปุน คร้ังที่ 4 
13-15 พ.ค 2555 ราชอาณาจักร

บาหเรน 
เยือนอยางเปนทางการ 

15-16 พ.ค 2555 รัฐกาตาร เยือนอยางเปนทางการ 
26-29 พ.ค 2555 ออสเตรเลีย เยือนอยางเปนทางการ 
13 ก.ค 2555 เสียมราฐ / กัมพูชา กลาวสุนทรพจนงาน US ASEAN Business Forum ตามคํา
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เชิญของ รมว.กต สหรัฐ Clinton / หารือ ปธน เมียนมาร/ หารือ
นายกฯกัมพูชา/ รมว กต. สหรัฐฯ 

17-19 กค. 2555 เยอรมนี เยือนอยางเปนทางการ 
19-21 กค. 2555 ฝร่ังเศส Working Visit 
14-17 กย 55 วลาดิวอสตอก รัสเซีย APEC Summit 20th  

24-27 กย. 55 USA  67th UNGA / New York 
15-17 ตค. 55 คูเวต 1st ACD Summit/ เยือนอยางเปนทางการ 
19 ตค.55 พนมเปญ / กัมพูชา รวมพิธีพระศพสมเด็จนโรดม สีหนุ 
27 ตค. 55  ฮานอย / เวียดนาม ครม. รวมไทย – เวียดนาม คร้ังที่ 2 
5-6 พย. 55 เวียงจันทน / สปป ลาว 9th ASEM 
7-8 พย. 55 บาหลี / อินโดนีเซีย Bali Democracy Forum 
18-20 พย. 55 กัมพูชา ASEAN Summit 
17 ธค. 55 ทวาย เมียนมาร 
24-25 กพ. 56 สาธารณรัฐเกาหลี  เขารวมพิธีสาบานตนเขารับตําแหนงของ ปธน.ปก กึน-ฮเย 
25-26 กพ. 56 เขตบริหารพิเศษ เยือนอยางเปนทางการ 
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ฮองกง 
28 กพ. 56 มาเลเซีย การประชุมหารือประจําป คร้ังที่ 5 ระหวางไทยกับมาเลเซีย 

(Annual Consultation) 
6-7 มี.ค. 56 สวีเดน เยือนอยางเปนทางการ 
4-5 มี.ค. 56 เบลเย่ียม เยือนอยางเปนทางการ 
12-13 มี.ค. 56 เวียงจันทน ลาว การประชุม ACMECS คร้ังที่ 5 
21-23 มี.ค. 56 นิวซีแลนด เยือนอยางเปนทางการ 
24-25 มี.ค. 56 ปาปวนิวกีนี เยือนอยางเปนทางการ 

24-25 เม.ย. 56 บรูไน 22th ASEAN Summit 
27-29 เม.ย. 56 มองโกเลีย เยือนอยางเปนทางการ และและเขารวมการประชุมประชาคม

ประชาธิปไตย (Community of Democracies - CD) คร้ังที่ 7 
22-25 พ.ค. 56 ญี่ปุน เขารวมการประชุม The Future of Asia ของ Nikkei 

31 พค. – 1 มิย. 56 ศรีลังกา เยือนอยางเปนทางการ 

1-3 มิ.ย. 56 มัลดีฟส เยือนอยางเปนทางการ 
3-5 กค. 56 โปแลนด เยือนอยางเปนทางการ 
5-7 กค. 56 ตุรกี เยือนอยางเปนทางการ 
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28-30 กค. 56 โมซัมบิก เยือนอยางเปนทางการ 
31 กค.-1 สค. 56 แทนซาเนีย เยือนอยางเปนทางการ 
1-2 สค. 56 อูกันดา เยือนอยางเปนทางการ 
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