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Care & Share :                               3-4
- ชื่อโดเมน (domain name)
- ประกาศแจ้ง การใหบ้ริการพืน้ทีเ่ก็บข้อมลูบน 

Google Drive

- บันทกึจากอธิการบดี : KU rhythm and music in 

the KU happiness University

ข่าวและกิจกรรมของ มก. :       5-6
- มก. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระพร
ออนไลน ์เนือ่งในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จ-
เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

- สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้าฯ และกรมพระศรีสวางค-
วัฒนฯ ทรงปลูกต้นไม้ ณ สวนสมรมคนกรุง ทุง่บางเขน
มก. 

- มก. จัดท าแบนเนอร์ถวายพระพร เนือ่งในโอกาสวันคล้าย
วันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ข่าวและกิจกรรมของ สบค. :                 7-8
- สบค. ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชยัมงคล
ออนไลน ์ เนือ่งในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จ
เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

- ผู้บริหารและบุคลากร สบค. ร่วมพิธีลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล เนือ่งในโอกาสวันคล้ายวัน
ประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

- สบค. แจ้งปรับเปล่ียนการยมืลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร ์Adobe
KNOWLEDGE :                              9

- ติดโควิดต้องกักตัวกี่วันถึงปลอดภัย ไม่แพร่เชือ้ใหค้นอื่น
เกษตรนวัตกรรม : 10
- KU Milk and Circular Living Idea ผลงานนสิิต มก.
เฉลิมฉลองนมเกษตรท าดี ปีที ่60 และครบรอบ 80 ปี มก.

InfoGraphic :                               11
- เชือ้โควิด-19 อยู่ได้นานเทา่ไร
พระราชกรณียกิจ : 12
- ในหลวง ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตส าหรับ
ฤดูฝน

พระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้รพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดเิรก
ฤทธิ์ มีพระนามเดิมว่า พระเจา้ลกูยาเธอ พระองคเ์จา้รพีพฒันศักดิ์ เป็น
พระราชโอรส พระองคท่ี์ 14 ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 5 แห่งพระบรมราชจักรวีงศ ์ ประสูติแต่เจา้
จอมมารดาตลับ ณ วันพธุ ขึน้ 11 ค ่า ปีจอ ฉศก จุลศกัราช 1236 ตรงกับวาระ
ทางสุริยคติ 21ตุลาคมพุทธศักราช2417

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้
พระองคเ์จา้รพพีัฒนศกัดิ์ ทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศเหตุท่ีพระองคท์รงเลือก
ศึกษาวิชากฎหมาย ก็เน่ืองจากช่วงเวลาน้ัน ในเมืองไทยมีศาลกงสุลฝรั่ง ชาว
ยุโรปและชาวอเมริกันมีอ านาจในประเทศไทยอย่างมาก ซ่ึงยากแก่การปกครอง
จึงมีพระทัยตั้งม่ันท่ีจะพยายามขอใหย้กเลกิอ านาจศาลกงสลุตา่ง ๆ ท่ีไดม้าตั้ง
พิจารณาพิพากษาคดีชนชาติของตนเสีย เพื่อท่ีประเทศไทยของเราจะไดมี้เอก
ราชทางการศาลอย่างแทจ้ริง

พระองคเ์จา้รพีพฒันศักดิ์ ทรงมีพระสติปัญญาฉลาดเฉลยีวเป็นอยา่งยิ่ง
ในตน้ปี 2434 พระองคท์รงสามารถสอบผ่านเขา้ศึกษาวิชากฎหมายท่ีวิทยาลัย
ไครสตเ์ชิรช์ มหาวิทยาลยัออกซฟอรด์ (Christchurch College Oxford

University) ขณะท่ีพระองคท์รงมีพระชนมายุเพียง 17 พรรษา และดว้ยความ
ท่ีพระองคท์รงพระวิรยิอุตสาหะเอาพระทัยใส่ในการเรียนเป็นอย่างมาก ทรง
สอบไล่ผา่นทุกวิชา และไดร้ับปรญิญาเกียรตินิยมทางกฎหมาย Bachelor of

Arts.Hons (B.A. (Oxon)) เม่ือพระชนมายุ 20 พรรษา โดยใชเ้วลาศกึษา
เพียง 3 ปี

ปี 2437 เม่ือพระองคเ์จา้รพีพฒันศกัดิ์ เสด็จกลับมา พระองคก็์ทรงเป็น
อธิบดีผูจั้ดการโรงเรยีนมหาดเล็กหลวงเพื่อสอนความรูเ้บือ้งตน้ส  าหรับผูเ้ขา้รับ
ราชการพลเรือนในกระทรวงตา่ง ๆ และต่อมาพระองคท์รงสมัครรับราชการทาง
ฝ่ายตุลาการ แลว้ไดท้รงฝึกหัดราชการในกรมราชเลขานุการ และไดท้รงศกึษา
กฎหมายไทยอย่างจริงจัง

ปี 2442 ไดร้ับพระราชทานพระสพุรรณบฏัเป็น "กรมหม่ืนราชบุรีดเิรก
ฤทธิ์"

ปี 2453 ในสมัยรัชกาลท่ี 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ป็น
องคมนตรี

ปี 2455 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ป็นเสนาบดกีระทรวงเกษตราธิ-
การ และในปีเดยีวกัน ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ สถาปนาขึน้เป็นกรมหลวง มี
พระนามจารกึในพระสุพรรณบฏัว่า "พระเจา้พีย่าเธอ กรมหลวงราชบุรีดเิรก
ฤทธิ์คชนาม"

ปี 2462 พระองคเ์จา้รพีฯ ทรงประชวรดว้ยพระวณัโรค ท่ีพระวกักะ (ไต)
และไดข้อพระราชทานกราบถวายบงัคมลาพกัราชการรกัษาพระองค ์ และได ้
เสด็จไปรักษาพระองคท่ี์กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส แพทยไ์ดจั้ดการรกัษาและ
ถวายพระโอสถอยา่งเต็มก าลังความสามารถ แต่พระอาการหาทุเลาลงไม่

จนกระท่ังวันเสารท่ี์ 7 สิงหาคม 2463 พระเจา้พีย่าเธอ กรมหลวงราชบุรี
ดิเรกฤทธิ์ ก็สิน้พระชนม์สิริพระชนมายุ 47พรรษา

แหล่งข้อมูล https://hilight.kapook.com/view/27444

ที่ปรกึษา  
รศ.ยนื ภู่วรวรรณ                ผ ูท้รงคุณวุฒิพเิศษส านกับรกิารคอมพวิเตอร ์
รศ.สรุศักดิ์ สงวนพงษ์          ที่ปรกึษาส านักบรกิารคอมพวิเตอร ์
รศ.ดร.ธงชยั สวุรรณสชิณย ์ ที่ปรกึษาส านักบรกิารคอมพวิเตอร ์
รศ.ดร.อนันต์ ผลเพ ิม่           ผ ูอ้  านวยการส านักบรกิารคอมพวิเตอร ์
ผศ.ดร. อภิรกัษ์ จนัทรส์รา้ง   รองผูอ้  านวยการส านักบรกิารคอมพวิเตอร ์
ผศ.ดร. อษุา สมัมาพนัธ์       รองผูอ้  านวยการส านักบรกิารคอมพวิเตอร ์
ดร. วิธวัช ตั้งตรงไพโรจน์      ผ ูช้ว่ยผูอ้  านวยการส านักบรกิารคอมพวิเตอร ์
บรรณาธิการ  :  นายพงศกร แสงวงศกร 
กองบรรณาธิการ : นางศศิธร พนูเพ ิม่สริ ินางอโนมา สวุรรณาภิชาติ นางกรองแกว้      
อามาตยเ์สนา นายณฐภัทร นกแกว้ นางสนุิสา สงิห์แกว้ นายอติรตัน์ วชิติสงคราม  
นายชยัวัฒน์ แซล่ ิม้  และนายธนพล สขุจติต์ 
ส  านักบรกิารคอมพวิเตอร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวง
ลาดยาว เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 10900 โทร 0-2562-0951-6 ตอ่ 622989 
HELPDESK โทร 622541-3 ,622999
e-Mail บรรณาธิการ pongsakorn.s@ku.ac.th
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แหล่งข้อมูล : https://info.ku.ac.th และ https://www.facebook.com/ocs.ku

https://info.ku.ac.th/
https://www.facebook.com/ocs.ku
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บันทกึจากอธกิารบดี : 

KU rhythm and music in 
the KU happiness University

เม่ือวันศุกรท่ี์ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 18.00 น. ผมไดร้ับเชิญจากกองกิจการนิสิต และคณะมนุษยศาสตร ์
ใหม้าเปิดงานดนตรีในพืน้ท่ีสนามรักบีข้องมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรท่ี์มีความร่มรื่น สวยงาม มีนิสิตท้ัง KU 82 81

80 79 คณาจารย ์ และบุคลากร เป็นพันคน มารว่มรับฟังดนตรี โดย วง KU wind symphony ท่ีมีนักดนตรแีละ
นักรอ้งมากกว่า 100 คน และ ชมรม KU dance ท่ีนิสิตมีความพรอ้มเพรียงในการเตน้มารว่มแสดง โดยมีนักรอ้งรับ
เชิญ จาก the star idol มาช่วยสรา้งสีสรรคใ์นเวลา เย็น ในบรรยากาศท่ีอบอุ่น เป็นการตอ้นรับ การกลับมาเรียน
on-site ของนิสิตทุกช้ันและสรา้งภาคภาคภูมิใจ ใหนิ้สิต KU 82 81 80 ท่ีแทบจะมีโอกาสมาเรียนและท ากิจกรรม
มหาวิทยาลัยนอ้ยครัง้มากดว้ยสถานการณ์โควิด19

ในช่วงเย็น จนถึงเกือบเวลา 20.00 น. นิสิตหลากหลายคณะ น่ังบนพืน้หญา้สนามรักบีเ้ป็นพันคน และ
รับประทานอาหารจาก food truck ฟังดนตรี และชม KU dance และนิสิตไดท้  ากิจกรรมในการจัดโปรแกรม พธิีกร
ประสานงาน นักดนตรีและนักรอ้ง จากภาควิชาดนตรีตะวันออก นักเตน้จาก KU dance club สามารถ สรา้งความสขุ
และ มีความเป็น entertainers ไดอ้ย่างเป็นมืออาชีพ สมกับ KU เป็น activitybased learning เป็น
happiness university

การฝึกนิสิตใช้ soft power ในการสรา้ง creativity จะท าใหนิ้สติ เกิดจินตนาการจากความรู ้ ท่ีโดดเด่น ท่ีผม
คิดว่านิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ท าไดด้ีมาก และสรา้งสรรคอ์ย่างไรขี้ดจ ากัด

ขอขอบคุณกองกิจการนิสิต ส  านักการกีฬา KU wind symphony คณะมนุษยศาสตร ์ ชมรม KU dance

ชมรมศิลปการพูด ผูน้  านิสิตจากสภานิสิต และ องคก์ารบริหารองคก์รนิสิต ท่ีรว่มกันท ากิจกรรมดีดี เติมสีสรร สรา้งพลัง
ใหค้นรุ่นใหม่ ใน KU สรา้งบรรยากาศ KU เป็น happiness university ตามนโยบายสุขภาพกายใจใหแ้ก่นิสิตและ
บุคลากร

แหล่งขอ้มูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU

https://www.facebook.com/PublicRelations.KU
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แหล่งขอ้มูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ แสดงความจงรักภักดี และนอ้มส  านึกในพระกรุณาธิคณุ สมเด็จพระเจา้นอ้งนางเธอ
เจา้ฟ้าจุฬาภรณลยัลกัษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรสีวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จัดพิธถีวายพระพรชัยมงคล เน่ืองใน
โอกาสวันคลา้ยวันประสูติ จัดขึน้ในวันท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกลุ ช้ัน 1 อาคารสารนิเทศ
50 ปี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ พรอ้มเชิญชวนบุคลากร นิสติปัจจุบนั นิสิตเก่า นักเรียน และ ประชาชน รว่มถวายพระ
พรชัยมงคล ผ่านระบบออนไลน์ https://kuform.ku.ac.th/04jul2565 ตั้งแต่วันท่ี 1 - 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
กิจกรรมประกอบดว้ย การลงนามถวายพระพร การถวายพานพุ่มดอกไมส้ดของหน่วยงานต่าง ๆ การกลา่วบทอาเศียร
วาทถวายพระพรชัยมงคล การฉายวีดิทัศนเ์ฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดย ดร.จงรัก วัชรินทรร์ัตน์
อธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

https://www.facebook.com/PublicRelations.KU/
https://kuform.ku.ac.th/04jul2565?fbclid=IwAR3TGLStA60br30uvS7vOq_Tgj3NbOanzif5XYw4y3xKvkERqEdcuNOMlfw
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แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU

เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.05 น. สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินพรอ้มดว้ย สมเด็จพระเจา้นอ้งนางเธอ เจา้ฟา้จุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรสีวางควฒัน วรขัตติยราชนารี ไปทรงปลูกตน้ไมร้่วมกับคณะผูบ้ริหาร บุคลากร และนิสติ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ (เป็นการส่วนพระองค)์ ณ สวนสมรมคนกรุง @ ทุ่งบางเขน ภายในส  านักพิพิธภัณฑแ์ละ
วัฒนธรรมการเกษตรมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขน

https://www.facebook.com/PublicRelations.KU
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แหล่งขอ้มูล : https://www.facebook.com/ocs.ku 

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

ผู้บริหารและบุคลากร สบค. ร่วมพิธถีวายพระพรชัยมงคล
เน่ืองในโอกาสวันคลา้ยวันประสตูิ

สมเด็จเจา้ฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เม่ือวันจันทรท่ี์ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 8.30 น. รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม ผูอ้ านวยการส  านักบรกิารคอมพิวเตอร ์
และบุคลากรเขา้ร่วมพธิีถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวันคลา้ยวันประสูติ สมเด็จพระเจา้นอ้งนางเธอ เจา้ฟา้จุฬา
ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรสีวางควฒัน วรขัตติยราชนารี ณ หอ้งประชุมสุธรรม อารกีุล ช้ัน 1 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

สบค. ขอเชิญร่วมพิธถีวายพระพรชัยมงคลออนไลน์
เน่ืองในโอกาสวันคลา้ยวันประสตูิ

สมเด็จเจา้ฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

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

https://www.facebook.com/ocs.ku
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แหล่งภาพและขอ้มูล : https://health.kapook.com/view257406.html

ติดโควิดต้องกกัตัวกีว่ัน ถงึปลอดภยั
ไม่แพร่เชื้อใหค้นอืน่

ติดโควิด 19 ตอ้งกักตวัก่ีวัน 5 วันหรือ 7 วันพอไหม ถึงจะปลอดภัย ไม่แพร่เชือ้ใหค้นอ่ืนต่อไป และสามารถ
กลับมาใชชี้วิตไดต้ามปกติ บางคนติดแลว้ก็ติดอีก อยา่งคนท่ีรอดมาทุกซีซ่ัน ก็กลายเป็นผูต้ดิเชือ้กันไปหลายรายแลว้
และเช่ือวา่หลายคนคงสับสนอยูว่่า ถา้ตอนนีเ้ราติดโควิดจะตอ้งกักตัวก่ีวันกันแน่ ใครเกมรอบนี้ ตรวจ ATK ขึน้ 2 ขีด
จะตอ้งกักตัวก่ีวันลองมาเช็กขอ้มูลกันเลย

ศ .นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหนา้ศูนยเ์ช่ียวชาญเฉพาะดา้นไวรสัวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร ์ คณะ
แพทยศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไดเ้ผยงานวิจัยทางการแพทยท่ี์ตีพิมพใ์นวารสารช้ันน าของโลกวา่ ถ้าไวรสัยงัมี
ชีวิตอยู่และสามารถเพาะเชือ้ขึน้มาได ้ แสดงวา่ยงัสามารถแพรก่ระจายเชือ้ได ้ ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ เชือ้จะลดลงหลัง
7 วันไปแลว้ และจะพบเชือ้ไดน้อ้ยมากหลัง 10 วันไปแลว้ โดยนับตั้งแตว่ันท่ีเริ่มมีอาการป่วย น่ันหมายความว่า ผูต้ิดเชือ้
ควรกักตัวและป้องกันตัวเองอย่างนอ้ย 10 วัน จึงนับว่าปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม ส  าหรับบางคนท่ีอาการดีขึน้แลว้ อาจพอจะอนุโลมใหกั้กตัวท่ีบา้น 7 วัน และอีก 3 วัน ถา้จะออกไป
ไหนตอ้งป้องกันตัวเองใหเ้ต็มท่ี เพราะยังสามารถแพรเ่ชือ้ไปสู่ผูอ่ื้นได ้

สอดคลอ้งกับ รศ. นพ.ธีระ วรธนารตัน์ คณะแพทยศาสตรจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่ีโพสตเ์ฟซบุก๊เผยงานวิจัยท่ี
ใหข้อ้มูลส  าคญัเก่ียวกับระยะเวลาท่ียังตรวจพบเชือ้ ปริมาณเชือ้ และเพาะเชือ้ขึน้ของผูต้ิดเชือ้โควิด 19 ซ่ึงจะเห็นไดว้่า
ในช่วง 5 วันหลังติดเชือ้ ยังพบปริมาณเชือ้ไวรสัค่อนขา้งสูง โดยสามารถเพาะเชือ้ไดอี้กเกือบ 50% ดังน้ันการกักตัวเพียง
5 วันหลังติดเชือ้จึงไม่เพียงพออย่างแน่นอนและยังไม่ปลอดภัย

ท้ังนี ้ ถ้าอิงตามขอ้มูลงานวิจัย ระยะปลอดภัยจากการแพร่เชือ้ใหผู้อ่ื้น คือควรกักตวัราว 2 สัปดาหห์รืออย่างนอ้ย
10 วันขึน้ไป แต่ในทางปฏิบตัิจะท าไดย้ากดว้ยความจ าเป็นดา้นเศรษฐกิจ แรงงาน และการใชชี้วิตในสงัคม ดังน้ันหาก
ผูท่ี้ติดเชือ้จ าเป็นตอ้งกลับไปใชชี้วิต หรือท างานก่อนเวลา 7-10 วัน ก็ตอ้งตระหนักเสมอวา่อาจน าเชือ้ไปแพร่ใหค้นอ่ืนได ้
จึงควรป้องกันตวัอย่างเต็มท่ีระหว่างการใชชี้วิตประจ าวันจนกวา่จะครบ 2 สัปดาหเ์พื่อลดความเสี่ยงแพร่เชือ้ โดยใส่
หนา้กาก N95 หรือเทียบเท่า ไม่ถอดหนา้กากเวลาพบปะ ท างาน หรือพูดคยุกับผูอ่ื้น รักษาระยะห่าง ไม่ไปร่วมวง
กินขา้วในท่ีท างาน ไม่ไปร่วมวงปารต์ีกิ้นดื่มสังสรรค ์หรือกิจกรรมท่ีเสี่ยงต่อการแพรเ่ชือ้แก่ผูอ่ื้น

แมส้่วนใหญ่จะแนะน าใหผู้ป่้วยกักตัว 10 วัน แตส่  าหรับเด็กท่ีติดโควิด ในบางเคสแมจ้ะพน้ 10 วันไปแลว้ก็อาจ
แพร่เชือ้ไดอ้ยู่ โดยประเด็นนี ้ นพ.จิรรุจน์ ชมเชย กุมารแพทยเ์ช่ียวชาญโรคระบบหายใจ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ไดโ้พสตเ์ฟซบุก๊สว่นตวัแสดงถึงผลการศึกษาชิน้หน่ึงท่ีพบวา่ ในกลุ่มผูป่้วยเด็กท่ีติด
โควิดสายพันธุโ์อมิครอน ยังตรวจพบเชือ้จากการตรวจ ATK ไดน้านถึง 14 วัน และเชือ้ท่ีท าให้ATK ขึน้ 2 ขีดน้ันก็ไม่ใช่
ซากเชือ้ แต่มีเชือ้เป็นท่ีแฝงอยู่และเแพร่กระจายไปติดผูอ่ื้นได ้

อีกท้ังจากการออกตรวจผูต้ิดเชือ้เดก็ก็พบว่า ผลATK ในวันท่ี 10 ของบางคนยังขึน้ 2 ขีดเขม้ ๆ แถมยงัมีอาการ
ไอพรอ้มแพร่เชือ้อีกดว้ย ดังน้ันจึงแนะน าใหต้รวจ ATK หลังกักตัวครบ 10 วัน และหาก ATK ขึน้ 2 ขีดก็ควรใหกั้กตัวต่อ
จนกว่า ATK จะขึน้ขีดเดียวแลว้ค่อยกลับมาเรยีนตามปกติ เพราะอยา่งนอ้ยก็ช่วยลดการแพรร่ะบาดไปยังเดก็คนอ่ืน ๆ
ได ้

คนท่ีติดเชือ้และกักตัวอยู่ท่ีบา้น ก็อยากใหป้้องกันตัวเองอย่างสุดก าลงัใหค้รบก าหนด 10 วันเป็นอยา่งนอ้ย เพื่อ
ลดโอกาสแพร่เชือ้ใหผู้อ่ื้นนะคะ และขอย  า้อีกทีวา่ การระบาดของโควิด 19 ยังไม่จบ ดังน้ันก็อยากใหทุ้กคนใชชี้วติอย่าง
ระวัง ป้องกันตัวเองอยา่ไดแ้ผ่ว โดยสวมหนา้กากอนามัยเวลาออกจากบา้น และหม่ันลา้งมือบอ่ย ๆ อย่างท่ีเคยท ากันมา
ตั้งแต่มีโควิดจะดีกว่า

https://health.kapook.com/view257406.html


10

แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU

https://www.facebook.com/PublicRelations.KU/


แหล่งข้อมูล : https://infographic.kapook.com/view248322.html
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แหล่งภาพและข้อมูล https://www.facebook.com/phralanofficial/posts/504921480998326

ในหลวง ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต
ส ำหรบัฤดฝูน

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระ
บรมราชินี เสด็จพระราชด าเนินพรอ้มดว้ยสมเด็จพระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริ
พัชร มหาวัชรราชธิดา ไปทรงเปลีย่นเครื่องทรงฤดรูอ้นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องส  าหรับฤดูฝน ณ พระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

https://www.facebook.com/phralanofficial/posts/504921480998326

