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วนัพธุแรกของเดือนมิถนุายนของทกุปี เป็นวนัสาํคญัของ
เหลา่นกัวงิทงัหลาย เพราะเป็น “วนัวงิสากลโลก” หรอื “วนัวงิโลก 
(Global Running Day)” โดยในปีนีเวียนมาตรงกบัวนัที 1 มิถนุายน 
พ.ศ. 2565 ซงึกิจกรรมนีทางสหพนัธส์มาคมกรฑีานานาชาต ิ หรอื 
IAAF ไดเ้กิดความคดิรเิรมิทีอยากใหค้นทกุความสามารถ ทกุอาชีพ 
ทกุเพศ ทกุวยั ไดม้ารว่มสรา้งแรงบนัดาลใจใหผู้อื้นออกมาเคลือนไหว
รา่งกายหรอืออกกาํลงักาย จงึไดต้อ่ยอดโครงการวนัวงิสากลโลก เพือ
เป็นวนัทีเฉลมิฉลองกีฬาวงิในระดบันานาชาติ
      โดยถกูจดัขนึครงัแรกทีประเทศสหรฐัอเมรกิา ตงัแตปี่ ค.ศ. 
2009 และวนัเปิดตวัทวัโลกจดัขนึในวนัที 1 มิถนุายน ในปี ค.ศ. 2016 
มีผูเ้ขา้รว่มถึง 2.5 ลา้นคน รวมทงัสนิ 177 ประเทศทวัโลก สว่นการ
เขา้รว่มกิจกรรมนนัสามารถรว่มไดท้กุเพศทกุวยั ไมแ่บง่แยกเพศ อาย ุ
นาํหนกั และสว่นสงู สว่นผูที้สนใจสามารถเขา้ไปตดิตามชมขา่วสาร
ไดที้ globalrunningday.org

 การวงิมีประโยชนม์าก ๆ แคว่งิเพียง 5 นาที ก็สามารถ
ปอ้งกนัโรคหลอดเลือดหวัใจ ชว่ยลดความดนัโลหิต ชว่ยกระตุน้การ
ทาํงานของสมอง ลดอาการเสียงจากโรคอลัไซเมอร ์ ช่วยใหเ้รานนัมี
อารมณดี์ และทีสาํคญัชว่ยทาํใหเ้รานนันอนหลบัไดดี้ขนึ และเมือเรา
ก็ไดเ้ห็นกนัแลว้วา่มีวนัวงิโลก ทาํใหรู้ส้กึอยากวงิบา้ง วนัไหนพรอ้มเรา
ก็ออกมาวงิกนัไดเ้ลยตามความสะดวก เพียงเราพกแคร่องเทา้คูใ่จก็
พอแลว้ อาจวงิรอบบา้น วงิในสวนสาธารณะ หรอืจะไปสมคัรแขง่วิง
ตามงานตา่ง ๆ ก็ได ้ทงันีเพือสขุภาพของตวัเรานนัเอง

แหลง่ภาพและขอ้มลู
https://health.kapook.com/view210806.html
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บนัทกึจากอธ ิการบด  ี: 

KU medical and health sciences in the 2nd

life span and 2nd S‐curve of KU

เมือวนัที 25 เมษายน พ.ศ. 2565 สภามหาวิทยาลยัไดอ้นมุติัใหด้าํเนินโครงการจดัตงัคณะแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ ทีเป็นกา้วทีสาํคญัสาํหรบัการเรมิเขา้สูท่ศวรรษที 9 ซงึถือเป็นช่วงชีวิตที 2 ของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ ในการครบ 80 ปี ในวนัที 2 กมุภาพนัธ ์ พ.ศ. 2566 เป็น new S‐curve หลงัจากทีใน         
S‐curve ที 1 เป็นการพฒันาศาสตรแ์หง่แผน่ดิน เพือการกินดีอยูดี่และพฒันาประเทศอยา่งยงัยืน การเปิดการเรียนการ
สอน ดา้นการแพทย ์ และวิทยาศาสตรส์ขุภาพเป็นการตอบสนองตอ่ทิศทางของประเทศและของโลกทีใหค้วามสาํคญั
กบัสขุภาพ สงัคมผูส้งูวยั และตอ่ยอดความโดดเดน่ดา้นเกษตร ป่าไม ้ อาหาร และสงิแวดลอ้ม เป็นสขุภาพทีเกียวขอ้ง
กบัเวชศาสตรก์ารเกษตร และชีวนวตักรรมเพือสขุภาพ ปฏิสมัพนัธข์องสงิมีชีวิตกบัคน โรคสตัวส์ูค่น และสขุภาพหนงึ
เดียว ดว้ยฐานดา้นวิทยาศาสตร ์ เกษตร สงิมีชีวิต สงิแวดลอ้ม และสตัวแพทยศาสตรที์เขม้แข็ง และมีความรว่มมือ
มากกวา่ 40 ปี ในการสอนนิสติวิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกฎุเกลา้ คณะทาํงานเหน็วา่ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มีความพรอ้มสงูมากในการทีจะเปิดการเรยีนการสอนดา้นแพทยศาสตร ์ และสาขาทีเกียวขอ้งดา้นสขุภาพ และปัจจบุนั
ไดจ้ดัทาํหลกัสตูรคาดวา่จะแลว้เสรจ็ในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2565 ซงึต่อไปจะเป็นกระบวนการทีจะตอ้งเสนอตอ่
หน่วยงานรบัผิดชอบตอ่การเปิดหลกัสตูร ควบคูไ่ปกบัการจดัหางบประมาณ และอตัรากาํลงั เพือการจดัตงัคณะ
แพทยศาสตร ์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรที์ตอ้งใชง้บประมาณสงูมาก และตอ้งไดร้บัการสนบัสนนุทงั
ภาครฐั และภาคเอกชน ตลอดจนนิสิตเก่า เพือใหก้ารผลติแพทย ์ และบณัฑิตดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ และการ
ดาํเนินการมีประสทิธิภาพสงูสดุรองรบัการพฒันาประเทศ
          นอกจาก คณะแพทยศาสตรแ์ลว้ สาขาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ และดา้นอืน ๆ คงจะไดเ้รมิดาํเนินการควบคู่กนัไป 
เพือเพิมความแข็งแกรง่และตอ่ยอดใหส้าขาตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลยัเขม้แข็งขนึ ซงึในปัจจบุนัมีคณะทีเกียวขอ้งกบั 
วิทยาศาสตรส์ขุภาพอยูแ่ลว้คือ คณะวิทยาศาสตรก์ารกีฬา วข.กาํแพงแสน และคณะสาธารณสขุศาสตร ์ วข.เฉลมิ-   
พระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร นาํรอ่งไปก่อนแลว้ ผมอยากเชิญชวน ชาวเกษตรศาสตรแ์ละคนไทยทกุคนรว่มสนบัสนนุ 
และติดตามความกา้วหนา้การขบัเคลือนมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ ทีภาคภมิูใจของคนไทย เดินหนา้เปิดการเรียนการ
สอนแพทยศาสตร ์ และวิทยาศาสตรส์ขุภาพ ทีโดดเดน่ดา้นเวชศาสตรก์ารเกษตร และชีวนวตักรรม ซงึคาดว่าจะ
ดาํเนินการไดใ้นปีการศกึษา 2567-68 เพือเฉลิมฉลอง 80 ปี แหง่การสถาปนามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์และเป็น 2nd
S‐curve ของมหาวิทยาลยัใหอ้ยู่คูป่ระเทศไทยต่อไป ขอขอบคณุ คณะกรรมการเพือการจดัตงัคณะแพทยศาสตร ์นายก
สภา และกรรมการสภามหาวิทยาลยั รองอธิการบดี คณบดี ผูท้รงคณุวฒิุ คณาจารย ์ นิสติเก่า และแพทย ์ จาก
โรงพยาบาลทงั 2 แหง่ ศนูยส์กลนคร และเจา้พระยายมราชจงัหวดัสพุรรณบรุ ี ทีไดต้อบรบัเป็นโรงพยาบาลคู่ความ
รว่มมือ และวิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกฎุเกลา้ ทีจะเป็นวิทยาลยัแพทยศาสตรพี์เลียงในการดาํเนินการ

แหลง่ขอ้มลู : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU
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แหลง่ขอ้มลู : https://www.ku.ac.th/th/community‐home

มก. จัดทาํแบนเนอรถ์วายพระพร  
เนืองในวันคล้ายวันประสูต ิ

สมเดจ็พระเจา้ลูกยาเธอ  เจ้าฟ้าทปัีงกรร ัศมีโชตฯิ

มก. จัดทาํแบนเนอรถ์วายพระพร
เนืองในวันคล้ายวันประสูต ิ

พระเจ้าวรวงศเ์ธอ  พระองคเ์จ้าอทติยาทรกติคิุณ
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แหล่งข ้อมูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU

มก. ไดค้ะแนน 93.2/100 SDG 17 
อันดบั 70 ของโลก อันดบั 2 ของไทย

เมือวนัที 28 เมษายน พ.ศ. 2565 The Times Higher Education (THE) ซงึเป็นสถาบนัจดัอนัดบัมหาวทิยาลยั
ของโลก จากประเทศองักฤษ ประกาศผล The Times Higher Education Impact Rankings 2022 การจดัอนัดบั
มหาวิทยาลยัทีมีการดาํเนินงานสนบัสนนุ #SDGs ตามเกณฑก์ารพฒันาความยงัยืนขององคก์รเพือสงัคม 17 กลุม่ ของ
สหประชาชาติ (United Nations: Sustainable Development Goals) หรอื UN: SDGs ซงึในปีนีจดัขนึเป็นปีที 4 มี
จาํนวนมหาวิทยาลยัทีไดร้บัการจดัอนัดบัรวม หรอื overall ranking 1,406 แหง่ใน 106 ประเทศทวัโลก เป็น
มหาวิทยาลยัในประเทศไทยจาํนวน 51 แหง่ ซงึเพิมขนึจากปี 2021 ถงึ 25 แหง่ (ปี 2021 มีจาํนวน 26 แหง่, ปี 2020 มี
จาํนวน 19 แหง่) และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ เขา้รว่มการจดัอนัดบัเป็นปีที 2 สะทอ้นไดว้า่มหาวิทยาลยัในประเทศ
ไทยมีการตืนตวัและขบัเคลือนเปา้หมายการพฒันาทียงัยืนของภาคการศกึษา และมีบทบาทในการทาํงานเพือสงัคม
อยา่งเป็นทีประจกัษม์ากขนึ

โดยในปีนี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ ไดร้บัการจดัอนัดบัรวม หรอื overall ranking อยูใ่นอนัดบั 101-
200 ของโลก ดีขนึจากปี 2021 ซงึไดอ้นัดบั 301- 400 ของโลก และเป็นอนัดบัที 3 รว่มของประเทศไทย คะแนนรวม 
84.1 คะแนน จาก 100 คะแนน (ปี 2021 คะแนนรวม 67.9 จาก 100 คะแนน) ซงึจากการจดัอนัดบัแสดงใหเ้หน็ในเชิง
ประจกัษว์า่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรเ์ป็นมหาวิทยาลยัชนันาํทีทาํหนา้ทีช่วยเหลือสงัคมและการพฒันาทียงัยืน

เมือวนัที 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เฟสบุ๊คของคณุ Somwang Khantayanuwong ไดโ้พสทเ์กียวกบัเรอืง 
“โครงการจดัตงัคณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร”์ วา่ ทางสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ ใหค้วาม
เหน็ชอบในการดาํเนินการ เมือวนัที 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และไดอ้นมุติัโครงการจดัตงัคณะแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์เมือวนัที 25 เมษายน พ.ศ. 2565 ทีผา่นมา โดยใชร้ะยะเวลาในการอนมุติั 1 ปี 4 เดือน โดย
สรุปการดาํเนินงานไดด้งันี
          1. ใชช้นั 6-7 อาคารศนูยว์ิจยัวิทยาศาสตรจ์ฬุาภรณ ์ 60 พรรษา (อาคารใหม)่ คณะวิทยาศาสตร ์ เป็นทีตงั
สาํนกังานสว่นหอ้งเรียนตา่ง ๆ ใชร้ว่มกบันิสิตสายวิทยาศาสตรส์ขุภาพของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ และนกัศกึษา
แพทยจ์ากวิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกฎุเกลา้ทีฝากเรยีนกบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
          2. หลกัสตูรแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ เนน้อตัลกัษณ ์ เวชศาสตรก์ารเกษตรและชีวนวตักรรม 
(Agro‐Medicine and Bio‐Innovation) ทีเชือมโยงความรูข้นัสงูดา้นการเกษตร อาหาร ป่าไม ้สงิแวดลอ้ม ไปสู่
การแพทย ์ เป็นแหง่แรกของประเทศไทยและเอเชีย คาดวา่จะเสรจ็เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2565 (เรว็กวา่กาํหนดเดิม 2 
เดือน)
          3. คาดว่าจะเปิดรบันิสิตรุน่แรก ปี 67-68 เรียนทีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ วิทยาเขตบางเขน และฝึกวิชาชีพ
แพทยที์โรงพยาบาลคูค่วามรว่มมือ (เช่นเดียวกบัโรงเรียนแพทย ์อืน ๆ ในกรุงเทพฯ)
          4. ทีตงัถาวร คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์จะอยู่
บรเิวณพืนที 25 ไร ่(แถวหอพกัหญิงเก่า) ซงึติดถนนวิภาวดีรงัสติ และรถไฟฟา้สีแดง
          5. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ จะเฉลมิฉลองครบรอบ 80 ปี  โดยการเปิดรบัการสนบัสนนุทกุมิติ  เพือจดัตงัคณะ
แพทยแ์ละโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ใหส้มบรูณ์

อนุมัตแิล้ว คณะแพทยศาสตร  ์มก. คาดเร ิมร ับสมัครปี 67



7

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

สบค. จัดทาํแบนเนอรถ์วายพระพร  เนืองในวันคล้ายวันประสูต ิ
สมเดจ็พระเจา้ลูกยาเธอ  เจ้าฟ้าทปัีงกรร ัศมีโชตฯิ

สบค. แจ้งเตอืนการยกเลิกลิขสิทธ ิการใช้งาน WebEx



8

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

สบค. จัดทาํข ันตอนการย้าย 
Google Drive ไปยัง One Drive

      เมือวนัศกุรที์ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ ไดจ้ดัทาํคลปิวิดีโอ
ขนัตอนการยา้ย Google Drive ไปยงั One Drive ไวที้เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ โดยมีคลปิวิดีโออธิบาย
ไวด้งันี
          วิธีที 1 การยา้ย Google Drive ไปยงั One Drive ผา่นซอฟตแ์วร ์
          วิธีที 2 การยา้ย Google Drive ไปยงั One Drive ผา่นเวบ็บราวเซอร ์(mover.io)

          ทกุทา่นสามารถเขา้ชมขนัตอนทงั 2 วิธีไดที้เวบ็ไซต ์ https://www.ku.ac.th/th/news1/view

Uninet ประกาศปิดปร ับปรุงเพอืเพมิประสิทธ ิภาพ
13 พ .ค. 65 เวลา 18.00-19.00 น.
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แหลง่ภาพและขอ้มลู : https://health.kapook.com/view254779.html

          ประเดน็นี ทางกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ และทางโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์สภากาชาดไทย แนะนาํใหเ้ลียง
การเปิดแอร ์ เนืองจากหอ้งแอรเ์ป็นหอ้งทีมีอากาศปิด อากาศไหลเวียนไดไ้มค่อ่ยดี จงึมีโอกาสทีเชือโควิด 19 จากผูป่้วยจะ
สะสมอยูใ่นหอ้ง นอกจากนี ผูป่้วยโควิด 19 จะฟืนตวัไดดี้หากอยูใ่นพืนทีทีมีการระบายอากาศทีดี จงึแนะนาํใหใ้ชพ้ดัลม 
และเปิดประต-ูหนา้ตา่งแทน เพือใหอ้ากาศถ่ายเท โดยตอ้งสงัเกตทิศทางของลมดว้ย ถา้ลมพดัไปยงัพืนทีทีมีคนไมป่่วยอยู่
ก็ไมค่วรเปิดหนา้ต่าง เพราะลมอาจพดัเชือจากตวัเราไปสูค่นอืนได้
           ถา้อยากเปิดแอรต์อ้งทาํอยา่งไร ? อยา่งไรก็ตาม ไมไ่ดถ้งึกบัหา้มผูป่้วยโควิดเปิดแอรซ์ะทีเดียว เพราะหากอากาศ
รอ้นมาก ๆ จนอยูใ่นหอ้งไมไ่หว หรอืจาํเป็นตอ้งเปิดแอรจ์รงิ ๆ ผูป่้วยก็สามารถทาํได ้ดงันี

‐ เปิดแอรไ์ดค้รงัละไมเ่กิน 1-2 ชวัโมง แลว้ปิด
‐ เมือปิดแอร ์ใหเ้ปิดหนา้ตา่งเพือระบายอากาศออก อยา่งนอ้ย 20-30 นาที แลว้เปิดแอรใ์หม่
ทงันี  เพือไมใ่หเ้ชือโรคสะสมอยูต่ามจดุตา่ง ๆ  ภายในหอ้ง  เนืองจากมีงานวิจยัพบวา่  เชือโควิดสายพนัธุโ์อมิครอน

สามารถอยูบ่นพืนผิวสแตนเลส  พลาสติก  และแกว้ไดน้านหลายวนั  และมีความเป็นไปไดที้โอมิครอนอาจจะอยูใ่นอากาศ
ไดน้านกวา่ปกติ
 ขอ้แนะนาํสาํหรบัคนทีอยูบ่า้นเดียวกบัผูป่้วย ในกรณีทีเรายงัไม่ติดเชือ แตพ่กัอาศยัอยูบ่า้นเดียวกบัคนติดเชือ หาก
จะเปิดพดัลมหรอืแอรก็์ควรปฏิบติัตามนีเพือความปลอดภยั 

 1. ไมเ่ปิดพดัลมจ่อบรเิวณใบหนา้ เพราะถา้ในอากาศมีเชือโควิด 19 ปนเปือน เราอาจหายใจเอาเชือเขา้สูร่า่งกาย
ไดโ้ดยตรง
            2. ไมค่วรใชพ้ดัลมเพดานทกุชนิด   โดยเฉพาะบา้นทีมีลกัษณะปิดทบึ   ไมมี่ช่องระบายอากาศ   เพราะถา้มีเชือโรค
ปนเปือนอยู ่แรงลมจากพดัลมเพดาน จะยิงทาํใหเ้ชือโรคในอากาศฟุง้กระจายมากขนึ
            3. หากบา้นไหนเปิดแอร ์ควรเปิดพดัลมดดูอากาศรว่มดว้ย
            4. ควรเปิดพดัลมตงัโต๊ะ หรอืพดัลมตงัพืน โดยหนัหนา้ออกไปดา้นนอกหนา้ตา่ง  เพือใหอ้ากาศภายนอกไหลเขา้มา
ภายในมากขนึ ซงึจะช่วยดนัอากาศสกปรกภายในหอ้งหรอืภายในบา้นออกไป
            5. หมนัเปิดประต-ูหนา้ตา่งทกุวนั เพือระบายอากาศในหอ้งทีปิดทบึออกไป  
            6. ควรเปิดหนา้ตา่งใหแ้สงแดดตอนเชา้สอ่งเขา้มาภายในหอ้งหรอืตวับา้น เพือช่วยทาํลายเชือโรคไดอี้กทาง
            7. ไมน่อนในหอ้งแอรร์ว่มกบัผูติ้ดเชือโควิด   แมจ้ะนอนหา่งกนั 2 เมตรขนึไป   เพราะการอยูร่ว่มกนัในหอ้งปิดเป็น
เวลานาน ทิศทางการไหลเวียนอากาศในระบบแอร ์ อาจทาํใหเ้ชือกระจายเขา้สูต่วัเราได้
           โควิด 19 เป็นโรคทางเดินหายใจทีติดตอ่ง่ายกวา่ทีคิด โดยเฉพาะสายพนัธุโ์อมิครอนทีอยูใ่นอากาศไดน้านขนึ 
ดงันนัไมว่า่เราจะเป็นผูติ้ดเชือ หรอืยงัไมติ่ดเชือแตอ่ยูบ่า้นเดียวกบัผูป่้วย ก็ตอ้งปอ้งกนัตวัเองใหดี้ดว้ยการสวมหนา้กาก
อนามยั เวน้ระยะหา่ง และเมือจะใชพ้ดัลมหรอืแอรค์วรปฏิบติัตามคาํแนะนาํอยา่งเครง่ครดั

เป็นโควดิเปิดแอรน์อนได้ไหม ? เสียงแพร ่เช ือใหค้นอนืหร ือเปล่า ?
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แหล่งข ้อมูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU



แหล่งข ้อมูล : https://www.moph.go.th/index.php/news/read/1697
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   แหล่งภาพและข้อมูล https://www.thaipost.net/hi‐light/135393

ในหลวง-พระราชนีิ เสดจ็ฯ ในการ 
พระราชพธิฉีตัรมงคล พุทธศกัราช 2565 

          เมือวนัพธุที 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.02 น. พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรม
ราชินี เสด็จพระราชดาํเนินไปในการพระราชพิธีฉตัรมงคล พทุธศกัราช 2565 ณ พระทีนงัอมรนิทรวินิจฉยั พระบรมมหาราชวงั 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงจดุธูปเทียนเครอืงนมสัการพานทองสองชนับชูาพระพทุธปฏิมาชยัวฒัน ์ รชักาลที 1 ถงึรชักาล
ที 7 และรชักาลที 9 ทีหนา้พระทีนงับษุบกมาลา ทรงกราบ ทรงศีล สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหา
สงัฆปรณิายก ถวายศีล พระสงฆถ์วายพรพระ จบแลว้ เสดจ็พระราชดาํเนินไปทรงประเคนปินโตภตัตาหารแดป่ระธานสงฆแ์ละ
สมเดจ็พระราชาคณะ นอกนนั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มใหพ้ระราชวงศ ์องคมนตร ีและขา้ราชการชนัผูใ้หญ่ ทรง
ประเคน และประเคนจนครบ 20 รูป เสรจ็แลว้ ทรงประเคนจตปัุจจยัไทยธรรมแดส่มเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ เจา้คณะ
รอง และพระราชาคณะ จนครบ 20 รูป ทรงหลงัทกัษิโณทก พระสงฆถ์วายอนโุมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา
          จากนนั เสด็จพระราชดาํเนินไปทรงจดุธูปเทียนเครอืงทองนอ้ยบชูาเทวดาทีรกัษาพระนพปฎลมหาเศวตฉตัร เครอืงราช
กกธุภณัฑ ์ทรงคมพราหมณเ์บิกแวน่เทียนสมโภชพระนพปฎลมหาเศวตฉตัร เครอืงราชกกธุภณัฑ ์ครบ 3 รอบ พราหมณเ์จิมพระ
นพปฎลมหาเศวตฉตัรแลว้ โหรหลวงผกูผา้สีชมพ ู เสรจ็แลว้ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เสดจ็พระราชดาํเนินไปทรงพระสหุรา่ย
เครอืงราชกกธุภณัฑ ์และพระราชลญัจกร พระครุฑพา่หท์องคาํประจาํรชักาลทีพระแทน่พระนพปฎลมหาเศวตฉตัร แลว้ทรงกราบ
พระพทุธปฏิมาชยัวฒัน ์ รชักาลที 1 ถงึรชักาลที 7 และรชักาลที 9 ทีหนา้พระทีนงับษุบกมาลา ทรงรบัการถวายความเคารพของ
ผูม้าเฝา้ทลูละอองธุลีพระบาท แลว้เสดจ็ออกจากพระทีนงัอมรนิทรวินิจฉยั ประทบัรถยนตพ์ระทีนงั เสดจ็พระราชดาํเนินกลบั


