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วนัสตัว์โลก หรือ World Animal Day เป็นวนัสากลเพ่ือแสดงให้

เห็นถึงความสําคญัในสิทธิ และความเป็นอยูข่องสตัว์ทัว่โลกไมว่า่จะ

อยูใ่นผืนป่าหรือในเมือง สตัว์ในเมืองมกัมีมนษุย์คอยดแูล แตส่ตัว์ป่า

จํานวนไมน้่อยถกูมนษุย์เบียดเบียน เชน่ จบัสตัว์ออกมาจากถ่ินท่ีอยู่

อาศยัตามธรรมชาติ หรือเพาะพนัธุ์ เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ในธุรกิจ

บนัเทิง ทอ่งเท่ียว และอาหาร เป็นต้น

สตัว์หลายชนิดใกล้สญูพนัธุ์ และต้องการความชว่ยเหลือจาก

มนษุย์ เชน่ ช้างแอฟริกามกัถกูฆา่เอางา แพนด้าท่ีมีจํานวนประชากร

พืน้ท่ีอาศยั และมีอาหารลดน้อยลง ปลาวาฬท่ีเหลือจํานวนประชากร

น้อยและได้ถกูคกุคาม และเสือโคร่งท่ีเป็นความภาคภมูิใจของผืนป่า

ท่ีหลงเหลือประชากรทัว่โลกแคเ่พียง 3,200 ตวัเทา่นัน้

ในประเทศไทยพบจํานวนประชากรเสือโคร่งประมาณ 200 ตวั

ซึง่มากท่ีสดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ นบัเป็นสิ่งท่ีนา่ยินดีท่ีปัจจบุนั

ได้มีองค์กรตา่ง ๆ ทัง้หนว่ยงานภาครัฐ องค์กรพฒันาเอกชน และใน

สว่นภาคเอกชน ทัง้คนและหนว่ยงานตา่งก็เห็นความสําคญัของการ

อนรัุกษ์สตัว์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติในผืนป่าได้มากย่ิงขึน้ จงึได้

รวมตวักนัเป็นภาคีเครือขา่ย โดยได้ร่วมกนัดําเนินงานในหลากหลาย

ด้าน อาทิ ด้านการปอ้งกนัและสนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์ตา่ง ๆ ในการ

ดําเนินงาน ด้านการมีสว่นร่วม ด้านการปรับปรุงแหลง่อาหารและท่ี

อยูอ่าศยัของสตัว์ป่า และด้านงานวิจยั เป็นต้น

WWF เป็นองค์กรหนึ่งด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้
ดําเนินงานอนรัุกษ์เสือโคร่งใน 13 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย

โดย WWF ได้เร่ิมมีจดุมุง่หมายเพ่ือชว่ยเหลือฟืน้ฟจํูานวนประชากร
เสือโคร่ง และสตัว์ท่ีเป็นเหย่ือ ทัง้นีก็้เพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดการสญูพนัธุ์

และในขณะนี ้ WWF กําลงัดําเนินโครงการ “คืนเสือโคร่งสูเ่ขาใหญ่

ดงพญาเย็น ซึง่จะเป็นครัง้แรกในโลกท่ี WWF จะทําการย้ายถ่ินท่ีเคย

อาศยัของเสือโคร่งจากอทุยานแหง่ชาตทิบัลาน และอทุยานแหง่ชาติ
ปางสีดา กลบัสูอ่ทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ ท่ีมีความอดุมสมบรูณ์ของ

ป่ามากกวา่ เพ่ือลดความเส่ียงตอ่การสญูพนัธุ์ของเสือโคร่งใน

ประเทศไทย

แหลง่ข้อมลู : http://www.wwf.or.th
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แหลง่ข้อมลู : https://info.ku.ac.th/

Workplace from Home
Workplace เป็นสือ่สงัคมออนไลน์ท่ีใช้เฉพาะบคุลากรภายในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เพ่ือแลกเปลีย่นข้อมลู

ขา่วสารแบบ 2 ทาง ท่ีมีความปลอดภยั เพราะผู้ใช้งานเป็นเจ้าหน้าท่ีในองค์กรจริง และข้อมลูตา่ง ๆ จะถกูบนัทกึไว้ในระบบ

สามารถติดตามค้นหาข้อมลูได้ และในภาวะของการระบาดของไวรัส สามารถใช้เพ่ือติดตามขา่วสาร การทําโพลสาํรวจ การ

ประชมุออนไลน์ ได้อยา่งสะดวกและรวดเร็ว สาํหรับบคุลากรมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ สามารถสมคัรใช้งาน KU

Workplace ได้ท่ี https://itsupport.ku.ac.th เลอืกหวัข้อสมคัร Workplace ระบช่ืุออีเมล …@ku.ac.th

ห่วงสวย

การนําภาพ หรือสือ่ท่ีบนัทกึไว้ไปเผยแพร่ โดยไมไ่ด้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมลู หรือไมเ่ก่ียวข้องกบัภารกิจ

หรือนอกเหนืออํานาจหน้าท่ี เป็นต้น อาจเสีย่งตอ่การทําผิดกฎหมาย ดงันัน้ผู้ ท่ีเผยแพร่ต้องมีความรอบคอบ และ

ระมดัระวงัในการเผยแพร่ภาพ หรือสือ่ตา่ง ๆ ในโลกออนไลน์

https://info.ku.ac.th/
https://itsupport.ku.ac.th/
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โครงการ K&U Together

แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity

เชิญชวนนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ร่วมกิจกรรมนิสิตเชิงสร้างสรรค์ ตามโครงการ K&U

Together มีหลากหลายกิจกรรมตามความช่ืนชอบและความถนดั ทัง้ในด้านกิจกรรมการประกวด

ความสามารถ Startup จิตอาสา พฒันะทกัษะดจิิทลั ทกัษะผู้ประกอบการ การวางแผนการเงิน กิจกรรม

ด้าน SDGs และการออกกําลงักายเพ่ือสขุภาพ เป็นต้น พบกบัรายละเอียดโครงการและการเข้าร่วมได้หลงั

มิดเทอมนี ้ เป็นต้นไป

https://www.facebook.com/KasetsartUniversity
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แหลง่ข้อมลู : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity

ดร.จงรัก วชัรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เปิดเผยวา่ สืบเน่ืองจาก

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมการวดัระดบัประสิทธิภาพของมหาวิทยาลยั (University Performance

Metrics: UPM) โดยองค์กร ASEAN University Network: AUN ได้เรียนเชิญเครือขา่ยมหาวิทยาลยัใน

ภมูิภาคอาเซียนเข้าร่วมการวดัระดบัประสิทธิภาพของมหาวิทยาลยั ทัง้นี ้ ระบบดงักลา่วริเร่ิมและพฒันาโดย

มหาวิทยาลยัแหง่ชาตเิวียดนาม (Vietnam National University) และได้รับทนุสนบัสนนุจาก

กระทรวงศกึษาธิการและฝึกอบรมแหง่เวียดนาม (Ministry of Education and Training of Vietnam) มี

วตัถปุระสงค์เพ่ือประเมินการตอบสนองของมหาวิทยาลยัในยคุปฏิวตัอิตุสาหกรรม 4.0 ซึง่เป็นยคุของการ

เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้รับการติดดาว ระดบั 5 ดาว ในคะแนนภาพรวมทัง้หมด 8 ตวัชีว้ดั ได้แก่

1. การกํากบัดแูลเชิงกลยทุธ์ (Strategic Governance) 2. การเรียนการสอน (Education) 3. งานวิจยั

(Research) 4. นวตักรรม (Innovation) 5. ระบบนิเวศนวตักรรม (Innovation Ecosystem) 6. โครงสร้าง

พืน้ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) 7. ความเป็นนานาชาติ (Internationalization) และ

8. การบริการตอ่สงัคม (Community Services) ซึง่ความหมายของการติด 5 ดาว คือ เป็นสถาบนัการศกึษามี

ช่ือเสียงอยา่งสงูในระดบัประเทศ รวมถึงเป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายในระดบัสากล

ผลการจดัอนัดบั และคะแนนแตล่ะตวัชีว้ดัของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ สามารถอา่นเพิม่เติมได้ท่ี

เว็บไซต์ http://upm.vn/university/169/

UPM วัดระดับประสิทธิภาพ มก. ตดิ 5 ดาว
มีช่ือเสียงอย่างสูงในระดับประเทศ

และรู้จักแพร่หลายในระดับสากล

https://www.facebook.com/KasetsartUniversity
http://upm.vn/university/169/
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สบค. ปิดให้บริการ HELPDESK

สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ขอแจ้งเปิดทําการจดุบริการ HELPDESK และห้องปฏิบตัิการ

คอมพิวเตอร์ Kasetsart IT Square (KITS) ระหวา่งวนัท่ี 4-7, 18-22 กนัยายน พ.ศ. 2563 โดยจะเปิดให้บริการตามวนัและ

เวลาปกติ ในวนัท่ี 8 และ 23 กนัยายน พ.ศ. 2563

หมายเหตุ : เวลาทําการปกติของจดุบริการ HELPDESK และห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ Kasetsart IT Square (KITS)

ตัง้แตว่นัจนัทร์ถงึศกุร์ เวลา 8.30-16.30 น. สาํหรับการติดตอ่นอกเวลาราชการ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ติดตอ่ ONLINE
HELPDESK

โดยสามารถตดิตอ่เราได้ตามช่องทาง ดงันี ้

FB Inbox: m.me/ocs.ku
สง่อีเมลได้ท่ี helpdesk@ku.ac.th

ค้นหาข้อมลูจากเว็บไซต์ http://www.ocs.ku.ac.th/
หรือแจ้งปัญหา สอบถามการใช้งาน ได้ท่ี https://itsupport.ku.ac.th/

ติดตอ่ทางโทรศพัท์ 02-562-0951-6 ตอ่ 622541-43

แหลง่ข้อมลู : https://www.facebook.com/ocs.ku

สบค. จดัเตรียมงานสอบ ก.พ. พ.ศ. 2563 

วันเดือนปี เวลา รายการ

3 ก.ย. 63 14.30 น. คณะทํางานฯ เข้าดสูถานท่ีสําหรับจดัสอบ ก.พ. ณ บริเวณชัน้ 1 อาคารสํานกับริการ

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

8 ก.ย. 63 10.00 น. คณะทํางานฯ ซกัซ้อมการจดัสถานท่ีสําหรับจดัสอบ ก.พ. ณ บริเวณชัน้ 1 อาคาร

สํานกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

9 ก.ย. 63 13.30 น. ประชมุคณะทํางานฯ กบัเจ้าหน้าท่ีจากสํานกังาน ก.พ. ณ ห้องประชมุใหญ่ 708 ชัน้ 

7 อาคารสํานกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

9 ก.ย. 63 13.30 น. ประชมุชีแ้จงนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ช่วยงานคมุสอบ ก.พ. ณ ห้อง 510 ชัน้ 

5 อาคารสํานกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

9 ก.ย. 63 14.00 น. ประชมุชีแ้จงนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ช่วยงานลงทะเบยีนสอบ ก.พ. ณ ห้อง 

510 ชัน้ 5 อาคารสํานกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

14 ก.ย. 63 14.00 น. คณะทํางานฯ จดัห้องสอบ ก.พ. ณ บริเวณชัน้ 4 อาคารสํานกับริการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

สาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดัเตรียมงานสอบ ก.พ. พ.ศ. 2563 โดยได้ดําเนินการ

เก่ียวกบัการลงทะเบียน การรับเอกสาร การแจกบตัรเข้าสอบ การประสานงาน การตรวจวดัอณุหภมูิ การประชาสมัพนัธ์

การสรุปรายงาน จดัรับฝากของ การเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ การคมุสอบ และการประชมุเพ่ือชีแ้จงคณะทํางานฯ ตา่ง ๆ

ดงันี ้

https://l.facebook.com/l.php?u=https://m.me/ocs.ku?fbclid=IwAR0-WAsrTHkvdqvU62289T67HORhsfJG8eoyQsSXYOn7ntqyuqS4VjmZ8Lc&h=AT16H5htKarvO-zfmQam6FEV9uUQuQj_phzHFAfGSdawDXNwtUAj1rly9361vJFEuzOrpZyeI3H6gbRLeA5l46q93Ce0Vx-1p_-0Pa519bUVdPD78x5_pbhHZ-_r-7idTlau2lo1AFjadn2w8Nwdyqyc07zFYFnOdR1upV7j4Zn-pde8gbckVZinKKjCiLUtF3lt7H7S66rYMOaxClQ9yNSaGderTUh9rQZU5W3Wh9TbvyjXy2xOmNIdaH7A2OaHrZylNww1dPb5g6VYgjDpqS66DLBAUnYUH6UaDgULLx_ZJz2XYYtdSFaPGXiDbe-KnElHcRMEIyRZlGOHfmF2-W90T_hOWERWN2-OmumsoO_rrbXe1Ab56ZNPhaFWVHtr83FScwW3RVkBcFIF2ARkAxskZnVFhWzfYp7H7-m31GMRUoILsaIhB0jAsPWtjYQ-Bu6uHTA78GOvGrDXrA8v6IGT62WleoA5OavGt0Oxnr-iFD4ENiINVhg72lWrqDOoAB5_rb5jnUedVVqvLZyY7qEBAQXpLqcYF9c8Z71p7JYqjqDH77pwN04fYrcC91TE-LJHfXBJ3baxB7RQEJxfdGfKzc9ozHXqzDGFIxKg5bbmXcBKe35UhvQx2bgmdVtPQfKayW3tfNSE-KUbu1nc2g
http://www.ocs.ku.ac.th/
https://itsupport.ku.ac.th/?fbclid=IwAR38qhHvMg9Xxd615XOiehx64p20Ts5NMtOC0xKehuo-u9GIStPqPdej6oc
https://www.facebook.com/ocs.ku
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สบค. จดัเตรียมงานสอบ ก.พ. พ.ศ. 2563 (ต่อ)

วันเดือนปี เวลา รายการ

14 ก.ย. 63 10.00 น. คณะทํางานฯ ติดสติกเกอร์เลขท่ีนัง่สอบ ก.พ. ณ บริเวณชัน้ 2-3 อาคารสํานกั

บริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

15 ก.ย. 63 10.00 น. คณะทํางานฯ ติดสติกเกอร์เลขท่ีนัง่สอบ ก.พ. ณ บริเวณชัน้ 4 อาคารสํานกับริการ

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

16 ก.ย. 63 10.00 น. คณะทํางานฯ ติดสติกเกอร์เลขท่ีนัง่สอบ ก.พ. ณ บริเวณชัน้ 5 อาคารสํานกับริการ

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

17 ก.ย. 63 9.00 น. คณะทํางานฯ ซ้อมใหญ่สําหรับการสอบ ก.พ. ณ ชัน้ 1-5 อาคารสํานกับริการ

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

18-22 ก.ย. 63 9.45 น. คณะทํางานฯ รับสมคัรสอบ ก.พ. ณ ชัน้ 1-5 อาคารสํานกับริการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

สบค. รับรางวัลโครงการ KU KM DAY ครัง้ที่ 7

เมื่อวนัพธุท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. บคุลากรสาํนกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

รับรางวลัในโครงการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ งาน KU KM DAY ครัง้ท่ี 7 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จํานวน 3 ประเภทดงันี ้

ประเภทท่ี 1 รางวลัชนะเลศิ Good Practice Awards ช่ือผลงาน New Normal NisitKU : Smart U Smart life

ประเภทท่ี 2 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 Knowledge Extension Awards ช่ือผลงาน การจดัการความรู้เพ่ือพฒันา

นวตักรรม InsideKU

ประเภทท่ี 3 รางวลัชมเชย Innovation Awards มีทัง้หมด จํานวน 3 ผลงาน

1. ช่ือผลงาน การถ่ายทอดความรู้ด้าน เทคโนโลยีผา่นการ์ตนูรายสปัดาห์

2. ช่ือผลงาน ระบบลงเวลาปฏิบตัิงานนอก สถานท่ีตัง้

3. ช่ือผลงาน ระบบลงลายมือช่ือดิจิทลั (KU Digital Identity) สาํหรับสร้างความเช่ือมัน่ในการลงนามเอกสาร 

อิเลก็ทรอนิกส์

โดยมีผู้ เข้าสอบ ก.พ. และมีผู้ ท่ีขาดสอบดงันี ้

วนัศกุร์ท่ี 18 กนัยายน พ.ศ. 2563 ผู้ เข้าสอบ จํานวน 540 คน ขาดสอบ จํานวน 490 คน

วนัเสาร์ท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2563 ผู้ เข้าสอบ จํานวน 630 คน ขาดสอบ จํานวน 399 คน

วนัอาทิตย์ท่ี 20 กนัยายน พ.ศ. 2563 ผู้ เข้าสอบ จํานวน 653 คน ขาดสอบ จํานวน 377 คน

วนัจนัทร์ท่ี 21 กนัยายน พ.ศ. 2563 ผู้ เข้าสอบ จํานวน 652 คน ขาดสอบ จํานวน 378 คน

วนัองัคารท่ี 22 กนัยายน พ.ศ. 2563 ผู้ เข้าสอบ จํานวน 570 คน ขาดสอบ จํานวน 460 คน

https://www.facebook.com/ocs.ku
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กรมการแพทย์ โดยสถาบนัประสาทวิทยา เผยโรคกล้ามเนือ้ออ่นแรงหรือโรค ALS ยงัไมม่ีวิธีรักษาให้หายขาด
แนะออกกําลงักายสมํ่าเสมอ รับประทาน อาหารท่ีมีประโยชน์ ควบคมุความเครียด หากมีอาการท่ีคล้ายจะเป็นโรค

กล้ามเนือ้ออ่นแรงควรรีบไปพบแพทย์ทนัที เพ่ือตรวจวินิจฉยัรักษาท่ีถกูต้องปอ้งกนัไมใ่ห้โรคลกุลาม

นายแพทย์สมศกัดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยวา่ "โรคกล้ามเนือ้ออ่นแรง" ซึง่มีช่ือทางการแพทย์วา่
Amyotrophic Lateral Sclerosis หรือท่ีเรียกสัน้ ๆ วา่ "เอแอลเอส (ALS)" เป็นโรคทางระบบประสาทโดยตรง เกิดขึน้จาก

เซลล์ระบบประสาทท่ีควบคมุกล้ามเนือ้เสือ่ม แก่และตายกอ่นวยัอนัควร มีอาการกล้ามเนือ้ออ่นแรง แขนขาลบี มีการ

กระตกุเต้นของกล้ามเนือ้ กวา่ 70% จะเร่ิมเป็นท่ีบริเวณแขนขาข้างใดข้างหนึง่ก่อนจะลกุลามไปสูก่ล้ามเนือ้สว่นอ่ืน เช่น

กล้ามเนือ้การกลนื กล้ามเนือ้ทางระบบหายใจ สง่ผลทําให้พดูไมไ่ด้ หรือหายใจเองไมไ่ด้ จึงต้องใช้เคร่ืองช่วยหายใจ และ

ทานอาหารผา่นสายยาง โรคกล้ามเนือ้ออ่นแรงเกิดขึน้ได้กบัทกุเพศทกุวยั ปัจจบุนัยงัไมม่ีวิธีการรักษาโรคนีใ้ห้หายขาด

การรักษาทําได้เพียงบรรเทาอาการและประคบัประคองเพ่ือให้ผู้ ป่วยอยูไ่ด้นานท่ีสดุ

นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินนัท์ ผู้ อํานวยการสถาบนัประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กลา่วเพ่ิมเติมวา่ ผู้ ป่วยโรค
กล้ามเนือ้ออ่นแรง สามารถกลบัไปรักษาตวัท่ีบ้านได้ แตต้่องกินยาตามแพทย์สัง่ตลอดเวลา นอกจากนี ้ ผู้ดแูลต้อง

พยายามให้ผู้ ป่วยออกกําลงักาย และหมัน่ทํากิจกรรมอยา่งสมํ่าเสมอ ทัง้นีก็้เพ่ือไมใ่ห้กล้ามเนือ้ของผู้ ป่วยมีอาการลบีแบน

เกิดแผลกดทบั และการติดของข้อ พกัผอ่นให้เพียงพอ ลดความเครียด รับประทานอาหารท่ีออ่นนุม่และไมต้่องเคีย้วมาก

ในกรณีท่ีมีปัญหาเร่ืองการกลนื หลกีเลีย่งการออกกําลงักายท่ีหนกัเกินไป และหลกีเลีย่งการรับหรือสมัผสักบัยาฆา่แมลง

หรือพวกโลหะหนกัและรังสรุีนแรง ซึง่จะกระตุ้นทําให้เซลล์เสือ่มสภาพและตาย นอกจากนีค้นในครอบครัวและญาติต้อง

ให้กําลงัใจและอยูเ่คียงข้างเพ่ือให้ผู้ ป่วยได้ใช้ชีวิตท่ีเหลอือยูอ่ยา่งมีความสขุท่ีสดุ เน่ืองจากยงัไมท่ราบสาเหตขุองการเกิด

โรคท่ีแท้จริงทําให้ไมส่ามารถปอ้งกนัได้ แตม่ีคําแนะนําด้วยวธีิการดงัตอ่ไปนี ้ ดแูลสขุภาพตนเองให้ดี ท่ีสาํคญัออกกําลงั

กายสมํ่าเสมอ รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ตอ่ร่างกาย และหากสงสยัวา่จะเป็นโรคกล้ามเนือ้ออ่นแรง ให้รีบไปพบ

แพทย์เพ่ือตรวจวินิจฉยัปอ้งกนัไมใ่ห้โรคลกุลามตอ่ไป

กรมการแพทย์ชี ้กล้ามเนือ้อ่อนแรง

หรือ AlS โรคร้ายที่คาดไม่ถงึ

https://www.dms.go.th/Content/Select_Landding_page?contentId=23235
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https://www.facebook.com/PublicRelations.KU/posts/3271245742927738
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ในหลวง-พระราชินี

เสด็จฯ วางพวงมาลา “วันมหิดล”

เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 24 กนัยายน พ.ศ. 2563 เวลา 17.10 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ

บรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสกัการะพระราชานสุาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดลุยเดช

วิกรม พระบรมราชชนก เน่ืองใน “วนัมหิดล” ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยมี ศ.นพ.ประสทิธ์ิ วฒันาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริ

ราชพยาบาล ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหิดล รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้ อํานวยการโรงพยาบาลศิริราช

พลเรือเอกลอืชยั รุดดิษฐ์ ผู้บญัชาการทหารเรือ และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝา้ฯ รับเสด็จ

ตอ่จากนัน้ ศ.นพ.ประสทิธ์ิ วฒันาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กราบบงัคมทลูรายงาน พร้อมทัง้ขอ

พระราชทานกราบบงัคมทลูเบิกผู้ให้การสนบัสนนุการจดังาน ผู้มอีปุการคณุ และผู้ ทําคณุประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศริิราช

พยาบาล เข้าเฝา้ทลูละอองพระบาทรับพระราชทานโลท่ี่ระลกึและของท่ีระลกึ จํานวน 84 ราย ตามลาํดบั

https://www.thaipost.net/main/detail/78517
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