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   ก่อนหนา้นนัหนงัสือพิมพท์งัหลายตา่งใหค้วามสาํคญักบั “วนั
นกัขา่ว” กนัเป็นอยา่งดี ซงึถือวา่เป็นวนัหยดุการทาํงานของบรรดา
กระจอกขา่วทงัหลาย และเป็นทีทราบกนัดีวา่ วนัที 6 มีนาคม ของทกุ
ปี จะไมมี่หนงัสือพิมพอ์อกมาขาย ตอ่มาเมือความตอ้งการในขา่วสาร
มีมากขนึ ชาวนกัขา่วทงัหลายจงึมีการแอบออกหนงัสือพิมพม์าขาย
ในวนัที 6 มีนาคม ทาํใหห้นงัสือพิมพอื์นจาํใจตอ้งเลกิประเพณีนีไป
         เมือวนัที 5 มีนาคม เป็นวนัหยดุของนกัขา่ว สมาคมนกัขา่วแหง่
ประเทศไทย จงึกาํหนดใหว้นัที 4 มีนาคม ของทกุปี เป็นวนัประชมุ
ใหญ่สามญัประจาํปี เพือทีวนัรุง่ขนึจะไดจ้ดัเฉลมิฉลองกนัไดอ้ยา่ง
เตม็ที ในการจดังานประชมุใหญ่และงานเลียงสงัสรรคป์ระจาํปี แต่
เดมิไดจ้ดัทีบรเิวณถนนราชดาํเนิน ซงึบรรดาเหยือขา่วไดม้าพบปะ
สงัสรรคก์นัทีรมิฟตุบาธถนนราชดาํเนิน
          ตอ่มาเมือจาํนวนสมาชิกของสมาคมเพิมมากขนึ ประกอบกบั
ถนนราชดาํเนินไดป้รบัเป็นถนนสายหลกั ซงึก็ไดมี้ผูใ้ชร้ถใชถ้นนกนั
เป็นจาํนวนมาก สถานทีของสมาคมจงึคบัแคบและการจดังานของ
สมาคมยงัสรา้งความเดือดรอ้นใหแ้ก่บคุคลทีสญัจรไปมา การจดัการ
ประชมุใหญ่ประจาํปีของสมาคม จงึตอ้งยา้ยสถานทีไปตามโรงแรม
ตา่ง ๆ ตอ่มาเมือสมาคมนกัขา่วแหง่ประเทศไทย ไดม้ารวมเขา้กบั
สมาคมนกัหนงัสือพิมพแ์หง่ประเทศไทย กลายเป็น "สมาคมนกัขา่ว
นกัหนงัสือพิมพแ์หง่ประเทศไทย" เมือวนัที 4 มีนาคม พ.ศ. 2542 
และกาํหนดใหว้นัที 4 มีนาคม เป็นวนัประชมุใหญ่ประจาํปีของ
สมาคม
           คณะกรรมการบรหิารงานของสมาคมใชเ้วลาในการปรบัปรุง
อาคารทีทาํการเดิมของสมาคมนกัหนงัสือพิมพแ์หง่ประเทศไทย เป็น
เวลาถงึ 2 ปี โดยใชเ้ป็นทีทาํการขององคก์รดา้นวิชาชีพสือมวลชน
ตงัแตร่ะดบัชาตไิปจนถงึระดบัภมูิภาค 
           ทงันี วนันกัขา่วคอ่ย ๆ แปรโฉมไปสูค่วามมีสาระมากขนึ โดย
เฉพาะทีไดก้าํหนดใหเ้ป็นวนัหยดุของนกัขา่วก็ไดถ้กูลม้เลกิไป และใน
ปัจจบุนั "วันนักข ่าว" เป็นวนัทีทาํงานตามปกตขิองหนงัสือพิมพท์กุ
ฉบบัมิใช่วนัหยดุพกัผอ่นอยา่งเช่นแตเ่ดมิทีผา่นมา   สว่นกิจกรรมที
ทาํอยูแ่ลว้โดยเฉพาะการประกาศยกยอ่งหนงัสือพิมพ ์ หรอืนกัขา่ว 
ช่างภาพ ทีมีผลงานดีเยียมสมควรไดร้บัรางวลั "อศิรา อมันตกุล" ก็
ยงัคงมีตอ่ไป กิจกรรมทาํบญุอทิุศสว่นกศุลใหแ้ก่รุน่พีนกัขา่วผูล้ว่งลบั
ไปก็ยงัคงมีอยูเ่หมือนแตเ่ดมิทีไดจ้ดัทาํกนัมา

แหลง่ขอ้มลู
https://hilight.kapook.com/view/46827

ทีปรกึษา  
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แหล่งข ้อมูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU

แหล่งภาพ  : https://www.tam.ocs.ku.ac.th/archive/index.html

บนัทกึจากอธ ิการบด  ี: 
KU 60th academic conference 

วนันี 22 กมุภาพนัธ ์ พ.ศ. 2565 ผมมาเยียมการประชมุ academic conference ของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ ครงัที 60 ทีจดัในระบบ online การจดัเป็นสาขา ทีมีการประชมุทงั การนาํเสนอ และ 
poster ทงัสนิมากกวา่ 200 เรอืง โดยการจดัครงันีใช ้สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร ์ เป็นสถานทีในการดาํเนินงาน เพือให้
การใชร้ะบบ online มีประสทิธิภาพสงูสดุ ซงึสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร ์ ผมเหน็ว่าเป็นหน่วยงานดา้น digital ทีมี
ความพรอ้มมากทีสดุแหง่หนงึของประเทศในการประชมุ online และ มีสาํนกัสง่เสรมิและฝึกอบรม สนบัสนนุอปุกรณ ์
และ สถาบนัวิจยัและพฒันาแหง่ มก. เป็น หน่วยงานหลกัในการจดัประชมุวิชาการ มีคณะวิชาตา่งๆ ดแูลการประชมุใน
แตล่ะสาขา ช่วยสนบัสนนุทางวิชาการในการประชมุ ถือไดว้า่เป็นการผนกึกาํลงั และบรูณาการอยา่งสมบรูณแ์บบ โดย
ในปีนีไดจ้ดัหลงัจากงานเกษตรแฟรท์าํให ้ความสนใจในการประชมุวิชาการมีมากขนึ และมีผูส้นใจเจา้รบัฟังจาํนวนมาก 

ผมเหน็หวัขอ้ประชมุวิชาการ และการเสวนาทีทนัสมยั โดยมีประเดน็ เรือง next normal, digital, climate

change, net zero emission, sustainability, BCG การบรูณาการระหวา่งหน่วยงาน บรรยากาศวิชาการของ
นิสติ อาจารย ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์และหน่วยงานวิชาการอืน ๆ ทวัประเทศ และการสนบัสนนุของบคุลากรทาํให ้
ความโดดเดน่ดา้นวิชาการของ มก. และประเทศ มีมากขนึ 
          ผมเหน็วา่ การประชมุวิชาการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ ครงันีเป็นครงัที 60 น่าจะเป็นการประชมุทีมีความ
ตอ่เนืองยาวนานทีสดุของประเทศไทยแหง่หนงึ ทาํใหบ้รรยากาศวิชาการของมหาวิทยาลยัเขม้แข็งขนึ แมจ้ะเป็นช่วง 
Covid 19 ก็ตาม มีหลายสาขาเรมิใหค้วามสนใจทีจะผกูโยงกบัการประชมุนานานาชาติ ผมเหน็วิทยาการและ 
moderator ทีเป็นอาจารยรุ์น่หนุ่มสาวในทกุสาขา ไดม้ารว่มดาํเนินการ และกระตือรอืรน้ ในการนาํเสนอและสรา้ง
มาตรฐานวิชาการใหดี้ขนึ
          ขอขอบคณุ สวพ. สบค. ETO และคณะวิชาตา่ง ๆ ทีรว่มมือกนัอยา่งเขม้แข็ง บรรยากาศวิชาการจะทาํให้
เกษตรศาสตร ์ สรา้งงานวิจยั และนวตักรรมอยา่งตอ่เนือง สามารถใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาอยา่งยงัยืนและมี
ประสทิธิภาพ เกษตรศาสตรน์าํไทยครบั
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นิสิต มก. ไดร้ ับพระราชทานรางวัลชนะเลิศการตอบ
  ปัญหาภาษาฝร ังเศส จากสมเดจ็พระกนิษฐาธ ิราชเจา้ 

  กรมสมเดจ็พระเทพร ัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมาร ี

เมือวนัเสารที์ 19 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ี เสดจ็พระราชดาํเนินไป สถานเอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัฝรงัเศสประจาํประเทศไทย เขตบางรกั ในการ
พระราชทานรางวลัผูช้นะการประกวด การกลา่วสนุทรพจนภ์าษาฝรงัเศส และการตอบปัญหาภาษาฝรงัเศส ซงึสมาคม
สมาชิกอิสรยิาภรณ ์ เลฌียง ดอเนอร ์ ประเทศไทย สถานเอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัฝรงัเศสประจาํประเทศไทย และ
สมาคมครูภาษาฝรงัเศสแหง่ประเทศไทย ในพระราชปูถมัภฯ์ รว่มกนัจดัขนึ เพือสง่เสรมิเยาวชนไทย ดา้นการเรียนรู ้
ทกัษะภาษาและวฒันธรรม รวมทงัการแสดงความคิดเหน็เป็นภาษาฝรงัเศส ตลอดจนเผยแพรเ่กียรติภมิูแหง่
อิสรยิาภรณ ์ เลฌียง ดอเนอร ์ เครอืงอิสรยิาภรณช์นัสงูสดุของประเทศฝรงัเศส เนืองในโอกาสการฉลองครบรอบ 100 ปี 
ของการสถาปนาสมาคมสมาชิกอิสรยิาภรณ ์เลฌียง ดอเนอร์
           โอกาสนี นิสติมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ ชนัปีที 4 วิชาเอกสาขาภาษาฝรงัเศส ภาควิชาภาษาตา่งประเทศ 
คณะมนษุยศาสตร ์ จาํนวน 2 ราย ไดเ้ขา้รบัพระราชทานรางวลัการแข่งขนัตอบปัญหาภาษาฝรงัเศส จากสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีดงันี
           1. น.ส.นิรดา อศัวธนสมศิร ิไดร้บัรางวลัชนะเลศิ การแข่งขนัตอบปัญหาภาษาฝรงัเศส 
           2. น.ส.จิรภทัร ์ขาํทวี ไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบัสอง การแข่งขนัตอบปัญหาภาษาฝรงัเศส 
          นบัเป็นพระมหากรุณาธิคณุอยา่งหาทีสดุมิได ้ เป็นเกียรติและเป็นความภาคภมิูใจของนิสติทีสามารถนาํความรู ้
ความเขา้ใจจากการเรยีนไปใชป้ระโยชน ์ โดยในการแข่งขนัตอบคาํถามนนั เป็นการตอบคาํถามเกียวกบัการจดัตงั
สมาคมเครอืงราชอิสรยิาภรณฝ์รงัเศส ความสมัพนัธไ์ทย-ฝรงัเศส ภาษาและวฒันธรรม ผา่นช่องทางออนไลน ์ เมือวนัที 
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
          สาํหรบั น.ส.นิรดา อศัวธนสมศิร ิ นอกจากจะไดเ้ขา้รบัพระราชทานรางวลัชนะเลศิการแข่งขนัตอบปัญหาภาษา
ฝรงัเศส และไดร้บัเกียรติบตัรแลว้ ยงัไดร้บัทนุไปประเทศฝรงัเศสเป็นเวลา 2 สปัดาห ์และเงินรางวลัอีกจาํนวน 10,000 
บาท
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แหล่งข ้อมูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU

มก. เปิดใหบ้ร ิการหอ้งสอบออนไลน  ์
Chongrak KULAM (1 มี.ค. 65)

          วนัที  1   มีนาคม   พ.ศ. 2565   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรเ์ปิดใหบ้รกิารหอ้งสอบออนไลน ์  Chongrak
KULAM  ทีเกษตรกลางบางเขน “เรียนไม่รอรอบ สอบไมร่อใคร” นิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรส์ามารถเรยีน และเขา้
สอบไดเ้มือมีความพรอ้ม เพือเป็นการสง่เสรมิศกัยภาพและสรา้งสรรคน์วตักรรมการศกึษา 
          มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ ไดด้าํเนินการเปิดหอ้งสอบออนไลน ์ Chongrak KULAM ใหบ้รกิารแก่นิสิต 
นกัเรยีน หรอืบคุคลทวัไป สามารถเขา้หอ้งสอบไดเ้มือมีความพรอ้ม หรอื Walk‐in Exam ภายใตห้ลกัการ “เรยีนไมร่อ
รอบ สอบไมร่อใคร” หอ้งสอบออนไลน ์Chongrak KULAM ตงัชือเพือเป็นเกียรติแก่ ดร.จงรกั วชัรนิทรร์ตัน ์อธิการบดี
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ ผูร้เิรมิและพฒันาใหเ้กิดนวตักรรมการศกึษา การเรียนการสอนออนไลน ์ จากระบบ KU
Learn สูก่ารพฒันาระบบการสอบออนไลน ์ KULAM (Learning Asessment Management) โดยในอนาคต 
หากวิทยาเขตใดของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรมี์ความพรอ้มก็สามารถดาํเนินการไดท้นัที
           หอ้งสอบออนไลน ์Chongrak KULAM มีวตัถปุระสงคเ์พือใหนิ้สติทีลงทะเบียนทกุรายวิชา โดยเฉพาะอยา่งยิง
วิชาพืนฐานหรอืวิชาบรกิารกลางของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ทีมีผูเ้รียนเป็นจาํนวนมากไดม้าใชบ้รกิารในการสอบ
ออนไลนภ์ายใตห้ลกัการ “เรียนไม่รอรอบ สอบไม่รอใคร” โดยมีคณะนาํรอ่ง ไดแ้ก่ คณะวิทยาศาสตร ์คณะมนษุยศาสตร ์
คณะบรหิารธุรกิจ ซงึมีการจดัการเรียนการสอนออนไลนใ์นรูปแบบทีพฒันาจากโครงการเรยีนลว่งหนา้ หรอื รายวิชาใด
ทีจดัการเรียนการสอนออนไลน ์ และประสงคจ์ะเปิดโอกาสใหนิ้สติทีเคยเรียนรายวิชาดงักลา่วมาแลว้และได ้ F หรอืมี
คลงัขอ้สอบพรอ้มแลว้ ก็สามารถใชบ้รกิารหอ้งสอบออนไลน ์Chongrak KULAM ไดเ้ช่นกนั
           ขณะนี หอ้งสอบออนไลน ์Chongrak KULAM B‐1 ( B = บางเขน) ซงึตงัอยูที่อาคารศนูยเ์รยีนรวม 1 ชนัลา่ง 
ขนาดความจหุอ้ง 140 ทีนงัสอบ สามารถใชง้านเต็มระบบดว้ยสญัญาณเครอืข่ายและการบรูณาการรว่มกนัของสาํนกั
บรกิารคอมพิวเตอร ์สาํนกับรหิารการศกึษา กองยานพาหนะอาคารและสถานที กาํหนดเปิดใหบ้รกิารในวนัที 1 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 เป็นตน้ไป ใหบ้รกิารทกุวนัไม่เวน้วนัหยดุทาํการ ตงัแต่เวลา 8.00-21.00 น. ทงันีไดมี้พิธีเปิดหอ้งสอบ
ออนไลน ์ Chongrak KULAM เมือวนัที 2 กมุภาพนัธ ์ พ.ศ. 2565 โดย ดร.จงรกั วชัรนิทรร์ตัน ์ อธิการบดี
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ เป็นประธาน พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิาร คณบดี ผูอ้าํนวยการสาํนกั สถาบนั และผูน้าํนิสติ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรร์ว่มในพิธี
           ดรูายละเอียดเพิมเติมไดที้  https://www.facebook.com/watch/?v=463718551935453
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แหลง่ขอ้มลู : https://www.tam.ocs.ku.ac.th/archive/index.html

สบค. จัดงานขอบคุณคณะผู้บร ิหารครบรอบ 4 ปี

          เมือวนัศกุรที์ 25 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 เวลา 11.30-13.30 น. สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร ์จดัโครงการวนัแหง่การ
สรา้งสมัมาทิฐิ ขอบคณุคณะผูบ้รหิารสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร ์ ครบรอบ 4 ปี และรบัประทานอาหารรว่มกนั ณ ชนั 8 
อาคารสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์
          กลา่วขอบคณุคณะผูบ้รหิาร โดย คณุกลัยกร ทดันาํธง หวัหนา้ฝ่ายระบบสารสนเทศ คณุศศิธร พนูเพิมสริ ิหวัหนา้
ฝ่ายฝึกอบรมและสืออิเลก็ทรอนิกส ์คณุสมใจ บรรเทากลุ หวัหนา้ฝ่ายบรกิารสารสนเทศ คณุมหาราช ทศศะ หวัหนา้ฝ่าย
ระบบคอมพิวเตอรแ์ละเครอืข่าย คณุจิตธนา โตนดดง รกัษาการเลขานกุารสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์
          คณะผูบ้รหิารกลา่วถงึบคุลากรสาํนกัฯ รศ.ดร.สมชาย นาํประเสรฐิชยั ผูอ้าํนวยการสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร ์ รศ.
ดร.พรอ้มพิไล บวัสวุรรณ รองผูอ้าํนวยการสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร ์ ผศ.ปรีดา เลิศพงศว์ิภษูณะ รองผูอ้าํนวยการสาํนกั
บรกิารคอมพิวเตอร ์และ ผศ.ดร.อคัรพงศ ์พชัรรุง่เรอืง รองผูอ้าํนวยการสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์
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แหลง่ขอ้มลู : https://www.facebook.com/ocs.ku

อธิการบดแีละคณะผู้บร ิหาร  มก.
เยยีมชมการประชุมวชิาการ  คร ังท  ี60 

เมือวนัองัคารที 22 กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. ดร.จงรกั วชัรนิทรร์ตัน ์ อธิการบดี
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ และคณะผูบ้รหิาร เยียมชมการประชมุ academic conference ของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ ครงัที 60 จดัในระบบ online การจดัเป็นสาขาทีมีการประชมุ ทงัการนาํเสนอ และ 
poster ทงัสนิมากกวา่ 200 เรอืง ณ บรเิวณชนั 9 อาคารสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
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แหลง่ขอ้มลู : https://www.facebook.com/mirrorf

          1. กรณีคนหายตกนาํ/อบุติัเหต/ุหลงป่า/เหตทีุอาจเกิดอนัตรายกบัคนหาย เมือรูว้า่เกิดเหต ุ ใหแ้จง้ความไดท้นัที ไม่
ตอ้งรอครบ 24 ชม.
          2. โรงพกัทีจะแจง้ความคนหาย ตอ้งเป็นพืนทีเกิดเหต ุ ในกรณีไมท่ราบใหถ้ามคนตรงนนัวา่เป็นพืนทีโรงพกัใด ใน
กรณีเกิดเหตใุนแมน่าํ สองฝังอาจคนละโรงพกักนั ใหด้วูา่เกิดเหตใุกลฝั้งใด ใหแ้จง้โรงพกัฝังนนั
          3. ตาํรวจจะประสานหน่วยกูภ้ยั หน่วยกูชี้พไดดี้ทีสดุ เพราะกูภ้ยัจะฟังการสงัการและการขอความรว่มมือ จาก
ตาํรวจทอ้งทีเกิดเหต ุดงันนัการแจง้ความจะเป็นจดุเรมิตน้ของกระบวนการช่วยเหลือตามระบบ
          4. จดุเกิดเหต ุ เป็นขอ้มลูสาํคญัในการช่วยเหลือคน้หา ผูอ้ยูใ่นเหตกุารณค์วรจดจาํลกัษณะพืนที อาจใชก้ารแชร์
โลเคชนั และถ่ายภาพจดุเกิดเหต ุเพราะอาจจาํจดุไมไ่ดห้รอืสภาพแวดลอ้มมีลกัษณะคลา้ยกนั
          5. การคน้หาคนหายหรอืผูป้ระสบภยั ควรมี ผูบ้ญัชาการเหตกุารณ ์สาํหรบัการประสานสงัการ วางกาํลงัและแผนที
การคน้หา ไมใ่หซ้าํซอ้น และปอ้งกนัการเกิดเหตซุาํกบัทีมคน้หา 
          6. การใหข้่าวหรอืความคืบหนา้เกียวกบัคนหาย ควรเป็น ผูบ้ญัชาการเหตกุารณห์รอืครอบครวั ไม่ควรหยิบประเดน็
หรอืกระแสจากโลกออนไลนม์าเป็นรายงานความคืบหนา้ เพราะอาจเป็นประเดน็ทีบิดเบือนหรอืสรา้งกระแส
          7. ทีมสนบัสนนุการช่วยเหลือคน้หาคนหาย ควรเขา้รายงานตวัตอ่ ผูบ้ญัชาการเหตกุารณ ์ เพือนบัจาํนวนและแจง้
ภารกิจ ตลอดจนแบง่พืนทีการคน้หาไมใ่หซ้บัซอ้น และเพือความปลอดภยั
          8. ควรตงักองอาํนวยการคน้หาคนหาย ในจดุเกิดเหต ุสาํหรบัเป็นศนูยป์ระสานงาน สงัการ การลงทะเบียนเขา้รว่ม
ภารกิจช่วยเหลือ การแถลงข่าว และการแจง้ขอ้มลูข่าวสารตา่ง ๆ
          9. เวลามีเหตคุนหายในลกัษณะนี ควรมีการบนัทกึปากคาํพยาน ผูเ้ห็นเหตกุารณ ์ ไวต้งัแต่ตน้ เพือเป็นขอ้มลูที
สมบรูณที์สดุหลงัเกิดเหต ุและปอ้งกนัการลืมในสาระสาํคญั
          10. การคน้หาคนหายและผูป้ระสบภยั ตอ้งคาํนงึถงึความปลอดภยัของทีมคน้หา ในกรณีมีอนัตรายหรือความเสียง 
ตอ้งยอมรบัในการตดัสนิใจของผูบ้ญัชาการเหตกุารณ ์เพือไมใ่หเ้กิดความสญูเสียเพิม
         

แนวทางกรณีคนหายตกนาํ อุบัตเิหตุ หลงป่า หร ือเหตุทอีาจเกดิอ ันตราย
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แหลง่ขอ้มลู : https://www.facebook.com/KasetsartUniversity



แหล่งข ้อมูล : https://health.kapook.com/view252939.html
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   แหลง่ขอ้มลู https://www.facebook.com/phralanofficial/posts/504921480998326

ในหลวง-พระราชนีิ ทรงพระราชทานโฉนดทีด่นิ 

ในพระปรมาภไิธย จาํนวน ๔,๘๕๔ ไร ่ 

          พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินี พระราชทานโฉนดทีดิน ๔,๘๕๔ ไร ่ ๓ งาน ๓๔ 
ตารางวา เพือใชป้ระโยชนเ์ป็นสถานทีทาํงาน สถานศกึษา และประโยชนข์องทางราชการดงันี ๑) กองทพับก เนือที ๑,๐๕๙ ไร ่๑ 
งาน ๓๖.๗๐ ตารางวา จงัหวดัปทมุธานี เนือที ๔๙๓ ไร ่๑ งาน ๖๓ ตารางวา จงัหวดัชลบรุ ีอาคารโครงการพิพิธภณัฑไ์มมี้คา่ของ
แผน่ดิน เนือที ๗๙ ไร ่๒ งาน ๖๐.๙ ตารางวา กองบญัชาการกองพลที ๑ รกัษาพระองค ์ เนือที ๔ ไร ่๓ งาน ๑.๕ ตารางวา  
กองทพับก-มณฑลทหารบกที ๑๕ พระรามราชนิเวศน ์(วงับา้นปืน) จงัหวดัเพชรบรุ ีเนือที ๑๗๓ ไร ่๔๐.๘๐ ตารางวา อาํเภอเมือง 
จงัหวดัเพชรบรุ ีกองบญัชาการมณฑลทหารบกที ๑๕ และพิพิธภณัฑท์างประวติัศาสตรข์องชาติและศิลปะ จงัหวดัเพชรบรุ ี เนือที 
๒๑ ไร ่ ๑ งาน ๔๘.๕ ตารางวา (พระรามราชนิเวศน ์ วงับา้นปืน) อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรุ ี ๒) สาํนกังานตาํรวจแหง่ชาติ
กองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดน คา่ยนเรศวร จงัหวดัเพชรบรุ ี เนือที ๔๐๗ ไร ่๓๘ ตารางวา อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบรุี
กองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดน คา่ยพระราม ๖ (พระราชนิเวศนม์ฤคทายวนั) จงัหวดัเพชรบรุ ี เนือที ๒๗๕ ไร ่ ๓ งาน 
๙๑.๒๐ ตารางวา อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบรุี กองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดน และพิพิธภณัฑข์องพระบาทสมเด็จพระ
มงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั เนือที ๑,๒๔๔ ไร ่๒๔.๒๐ ตารางวา กองบญัชาการตาํรวจชายแดน เนือที ๕๘๔ ไร ่๒ งา ๙๙.๕๐ ตารางวา
กองบญัชาการตาํรวจนครบาล เนือที ๑๙ ไร ่๒ งาน ๕๒ ตารางวา ๓) กระทรวงมหาดไทยกรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
เนือที ๑๔ ไร ่๑ งาน ๗๒.๗๐ ตารางวา เขตดสุิต กรุงเทพฯ กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถินเนือที ๙ ไร ่๓ งาน ๙๒.๓๐ ตารางวา 
เขตดสุิต กรุงเทพฯ พระราชวงัสนามจนัทรเ์นือที ๑๔๘ ไร ่๒ งาน ๔๘.๘ ตารางวา อาํเภอเมือง จงัหวดั ๔) สาํนกันายกรฐัมนตรี
สาํนกัข่าวกรองแหง่ชาติ เนือที ๙ ไร ่ ๒๖.๕ ตารางวา (วงัปารุสก)์ เขตดสุิต กรุงเทพฯ ๕) กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สงิแวดลอ้มสวนสตัวแ์หง่ใหม ่ และทีทาํงานขององคก์ารสวนสตัว ์ ในพระบรมราชปูถมัภ ์ เนือที ๓๐๐ ไร ่ คลอง ๖ อาํเภอธญับรุ ี
จงัหวดัปทมุธานี ๖) การศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา เนือที ๖๐ ไร ่ ๑ งาน ๘๐ ตารางวา เขตดสุิต กรุงเทพฯ 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต เนือที ๓๗ ไร ่๑ งาน ๑๐ ตารางวา เขตดสุิต กรุงเทพฯ โรงเรยีนราชวินิตประถม เนือที ๑๐ ไร ่๒ งาน 
๖๕.๗๐ ตารางวา เขตดสุติ กรุงเทพฯ โรงเรียนราชวินิตมธัยม เนือที ๖ ไร ่ ๓ งาน ๒๒ ตารางวา เขตดสุิต กรุงเทพฯ โรงเรียน
วชิราวธุ เนือที ๖๗ ไร ่๖๗ ตารางวา ตาํบลปทมุวนั อาํเภอสามเพง็ กรุงเทพฯ


