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- บนัทกึจากอธิการบดี : KU the first step for freshmen  
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ข่าวและกจิกรรมของ มก. :       5-6
- ประกาศ มก. ฉบบัที่ 37 ตัง้แต ่1 มิ.ย. 65 การมา
ปฏิบตัิงานของบคุลากร มก. ตามวนัและเวลาราชการ
ปกติ

- มก. ขอเชิญทกุทา่นลงนามถวายพระพรชยัมงคล
ออนไลน ์เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเดจ็พระนางเจา้สทุิดา พชัรสธุาพิมลลกัษณ
พระบรมราชินี

- มก. จดัท าแบนเนอรว์นัร  าลกึพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดลฯ

ข่าวและกจิกรรมของ สบค. :                 7-8
- สบค. จดัท าแบนเนอรถ์วายพระพรชยัมงคล เน่ืองใน
โอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้
สทุิดา พชัรสธุาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี

- ผูบ้รหิารและบคุลากร สบค. เขา้รว่มพิธีถวายพระพร
ชยัมงคล สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินี

- สบค. แสดงความยินดี รศ.ดร.อนนัต ์ผลเพ่ิม
ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการส านกับรกิารคอมพิวเตอร์

- สบค.จดังานตอ้นรบัคณะผูบ้รหิารชดุใหม ่และการ
สง่มอบงาน

KNOWLEDGE :                              9
- เปิดความหมายตราสญัลกัษณพ์ระราชพิธีเฉลิมพระชนม
พรรษา 90 พรรษา พระพนัปีหลวง

เกษตรนวัตกรรม : 10
- แอปพลิเคชนั “รูเ้กษตร-Agri pro” ตอบโจทยเ์กษตรกร
มือใหม ่พฒันาโดยทีมนกัวิจยั คณะเกษตร มก.

InfoGraphic :                               11
- สบยช. เตือน กญัชาใชผิ้ด เสี่ยงเกิดอาการทางจิต

พระราชกรณียกจิ : 12
- ในหลวง-พระราชินี เสดจ็ฯ ไปในการพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สทุิดา
พชัรสธุาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี

จากการท่ีประชากรเสือโครง่ลดนอ้ยลงนัน้ จงึมีการจดัการประชมุเสือ
โครง่ระดบัโลก ณ เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ สหพนัธรฐัรสัเซีย ในปี พ.ศ. 2553
และก าหนดใหว้นัท่ี 29 กรกฎาคม ของทกุปี เป็นวนัอนรุกัษเ์สือโครง่โลก ก็
เพ่ือใหท้กุคนตระหนกัถึงความส าคญัและรว่มกนัอนรุกัษ์เสือโครง่ รวมทัง้ยงั
สง่เสรมิใหเ้สือโครง่ไดอ้าศยัอยู่ตามธรรมชาติ เน่ืองจากทกุวนันีพ้บวา่เสือโครง่
อาศยัอยู่เพียง 13 ประเทศเทา่นัน้ ไดแ้ก่ บงักลาเทศ ภฏูาน กมัพชูา จีน อินเดีย
อินโดนีเซีย (สมุาตรา) ลาว มาเลเซีย พมา่ เนปาล รสัเซีย เวียดนาม และไทย

นอกจากนีใ้นการประชมุดงักลา่วไดมี้การตัง้เปา้หมายว่าจะช่วยกนัเพิ่ม
จ านวนประชากรเสือโครง่ขึน้เป็น 2 เทา่ ในปี พ.ศ. 2565 ซึง่ในสว่นของประเทศ
ไทยขอเพิ่มเพียง 50% ของประชากรเสือที่มีอยู่เวลานัน้ประมาณ 200-250 ตวั
คือจะตอ้งเพิ่มประชากรเสือขึน้อีกประมาณ 100-125 ตวั

จากการส ารวจในเวลานัน้ พบวา่มีประชากรเสือโครง่อาศยัอยูใ่นประ-
เทศไทยมากท่ีสดุ ดงันี ้

- ป่าเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าหว้ยขาแขง้ ประมาณ 70 ตวั
- เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าทุง่ใหญ่นเรศวร ประมาณ 15-20 ตวั
- อทุยานแหง่ชาติปางสีดา อทุยานแหง่ชาติทบัลาน ประมาณ 5 ตวั
- อาศยัอยูต่ามสว่นอื่น ๆ ของประเทศ
ประเทศไทยมีการจดักิจกรรมอนรุกัษเ์สือโครง่ขึน้ โดยทางกองทนุสตัว์

ป่าโลก (WWF) ประเทศไทย มีการจดัเสวนาเก่ียวกบัความหลากหลายทาง
ชีวภาพในอทุยานแหง่ชาติ และตอ้งการท่ีจะเพิ่มจ านวนเสือโครง่ใหเ้ป็น 2 เทา่
ภายในพืน้ท่ีอทุยานแหง่ชาติ รวมทัง้ไดมี้การจดัท าหนงัสือภาพ "แมว่งก-์คลอง
ลาน ผืนป่าแหง่ความหวงั" เพ่ือน ารายไดม้อบใหก้องทนุสวสัดิการเจา้หนา้ท่ี
อทุยานแหง่ชาติแมว่งก์ และอทุยานแหง่ชาติคลองลาน

นอกจากนี้ ในประเทศอ่ืน ๆ ก็ยงัไดมี้การจดักิจกรรมอนรุกัษ์เสือโครง่
เช่นกนั อย่างในประเทศเนปาล ไดมี้การเฉลิมฉลองควบคูก่บัรายการทอลก์โชว์
ท่ีเผยแพรท่างโทรทศัน์ The 'I' in the Tiger is You เพ่ือเสนอเรื่องราว
เก่ียวกบัความส าคญัของเสือโครง่ สว่นในประเทศอินเดียมีการเผยแพรร่ายงาน
การส ารวจเสือโครง่ของรฐัอตุตรประเทศ เช่นเดียวกบัในประเทศจีน ซึง่ไดจ้ดั
กิจกรรมวนัอนรุกัษเ์สือโครง่รว่มกบังานวนัผูพ้ิทกัษป่์าโลกอยา่งตอ่เน่ือง ตัง้แต่
วนัท่ี 29-31 กรกฎาคม ของทกุปี และมีการมอบรางวลัใหก้บัผูท่ี้ท  างานพิทกัษ์
ป่า และในสหรฐัอเมรกิา มีการสง่เสรมิใหมี้มาตรการเขม้งวดส าหรบัเสือโครง่ท่ี
อยูภ่ายใตก้รรมสทิธ์ิของเอกชน เพ่ือปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดการซือ้-ขายเสือโครง่อย่าง
ผิดกฎหมาย
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แหล่งข้อมูล : https://info.ku.ac.th https://www.ku.ac.th/th/news1

และ https://tam.ocs.ku.ac.th/archive

เซ็นยังไงใหปั้ง

KU Digital Day

เม่ือวนัองัคารท่ี 7 มิถนุายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00-15.00 น. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยส านกังานบรกิาร
วิชาการ รว่มกบัส านกับรกิารคอมพิวเตอร์ ส  านกัสง่เสรมิและฝึกอบรม บางเขน และส านกัหอสมดุ จดังาน KU Digital

Day ณ หอ้ง Auditorium และนิทรรศการบรเิวณลานชัน้ 3 อาคารส านกับรกิารคอมพิวเตอร์ กลา่วรายงานโดย ผศ.ดร.
นิคม แหลมสกั รองอธิการบดีฝ่ายนวตักรรมและกิจการเพ่ือสงัคม กลา่วเปิดงานโดย ดร.จงรกั วชัรนิทรร์ตัน์ อธิการบดี
มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ ภายในงานมีการน าเสนอผลงาน Digital Platform จ านวน 5 ผลงาน ไดแ้ก่ 1) ระบบ
นิทรรศการแสดงผลลพัธก์ารเรียนรูนิ้สิตรูปแบบเสมือนจรงิ โดย ดร.สรีวลัย์ จึงเจรญินิรธร วิทยาลยับรูณาการศาสตร์
2) ระบบรูเ้กษตร - AgriPro, iOS และ Android โดย รศ.ดร.ธานี ศรวีงศช์ยั คณบดีคณะเกษตร 3) ระบบ FOA Drone

Mapping Platform โดย รศ.ดร.ธานี ศรวีงศช์ยั คณบดีคณะเกษตร 4) Care Support Application โดย ผศ.ดร.
เปรมฤดี เพช็รกลู คณะสงัคมศาสตร์ และ 5) ระบบเพื่อนจากใจ โดย ผศ.ดร.มนธีร์ จิตตอ์นนัต์ คณะศกึษาศาสตร์

https://info.ku.ac.th/
https://www.ku.ac.th/th/news1
https://tam.ocs.ku.ac.th/archive/
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บันทกึจากอธิการบด ี: 

KU the first step for freshmen KU82

เม่ือวนัองัคารท่ี 21 มิถนุายน พ.ศ. 2565 ผมไดเ้ขา้รว่มงานกา้วแรกสูศ่าสตรแ์หง่แผน่ดนิ proud to be KU ท่ีทกุ
คณะรว่มกนั จ านวน 21 มิถนุายน 2565 2 รอบเชา้-บา่ย โดยจดัพรอ้มกนัใน 4 วิทยาเขต ทัง้บางเขน ก าแพงแสน
ศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร โดยมีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นแมง่านหลกั โดยในวนัพรุง่นี ้ ผมตอ้ง
ไปในงานกา้วแรกสูศ่าสตรแ์หง่แผน่ดินท่ีวิทยาเขตศรีราชา เพ่ือสรา้งความภาคภมูิใจ ความรกั ความสขุ ความทนัสมยั
ทนักระแส สรา้งสรรค์ teamwork มี passion และ เป็นพลงัขบัเคลื่อนสงัคมและประเทศ

ผมเห็น ความสนกุสนาน ความสดใสของนิสิตใหม่ ท่ีมีพลงัและมีทกัษะดิจิทลัดีมาก สมกบัเป็นนิสิตยคุ Gen Z

เหน็ความรว่มมือกนัท างานของอาจารย์ บคุลากร นิสิตรุน่พ่ี นิสิตเก่า และกิจกรรมท่ีสง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชีวิตในโลก
ดิจิทลัและเป็นกา้วแรกสูศ่าสตรแ์หง่แผน่ดิน ของนิสิต KU 82 จ านวน 18,000 คน ท่ีพรอ้มจะเป็นพลงัแหง่การเรียนรูเ้พ่ือ
ประเทศ สงัคม ครอบครวั และตนเอง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จะพฒันา หลอ่หลอม สง่เสรมิ ใหมี้ IDKU ชดัเจน สามารถปรบัตวัเขา้กบัการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ตลอดเวลามีความเป็นสากลอย่างยั่งยืน

ขอบคณุการเป็น KU together ของทกุทา่น ท่ีท างานรว่มกนั เพ่ือใหนิ้สิต proud to be KU 82 ในทกุวทิยาเขต
ยินดีตอ้นรบั และรว่มเรยีนรูต้ลอดชีวิต รว่มสรา้งนวตักรรม และสรา้งสรรคส์งัคม กา้วน าการเปลี่ยนแปลง ครบั

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

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

ประกาศ มก. ฉบบัที ่37
การมาปฏิบัติงานของบุคลากร มก.

ตามวันและเวลาราชการปกติ

https://www.ku.ac.th/th/community-home
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แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU

และ https://www.ku.ac.th/th/community-home

เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 2 มิถนุายน พ.ศ. 2565 เวลา 8.00 น. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดัพิธีถวายพระพรชยั
มงคล เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สทุิดา พชัรสธุาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี ณ หอ้ง
ประชมุสธุรรม อารีกลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และขอเชิญทกุทา่นรว่มลงนามถวาย
พระพรออนไลน์ ไดท่ี้เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ https://kuform.ku.ac.th/03jun2565

เม่ือวนัอาทิตยท่ี์ 5 มิถนุายน พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดัท าแบนเนอรว์นัร  าลกึพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล พระอฐัมรามาธิบดินทร ทรงหวา่นขา้ว ณ เกษตรกลางบางเขน

https://www.facebook.com/PublicRelations.KU
https://www.ku.ac.th/th/community-home
https://kuform.ku.ac.th/03jun2565
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แหลง่ขอ้มลู : https://www.facebook.com/ocs.ku 

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

สบค. จัดท าแบนเนอรถ์วายพระพรชัยมงคล
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเดจ็พระนางเจ้าสุทดิา พัชรสุธาพมิลลักษณ พระบรมราชินี

ผู้บริหารและบุคลากร สบค. เข้าร่วมพธีิถวายพระพรชัยมงคล
สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 2 มิถนุายน พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 น. รศ.ดร.อนนัต์ ผลเพิ่ม ผูอ้  านวยการส านกับรกิาร
คอมพิวเตอร์ และบคุลากรส านกับรกิารคอมพิวเตอร์ เขา้รว่มพิธีถวายพระพรชยัมงคล เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระ-
ชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจา้สทุิดา พชัรสธุาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี ณ หอ้งประชมุสธุรรม อารีกลุ ชัน้ 1 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

https://www.facebook.com/ocs.ku
https://www.tam.ocs.ku.ac.th/archive/index.html
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แหลง่ขอ้มลู : งานบุคคล ฝ่ายบริหารและธุรการ ส านักบริการคอมพวิเตอร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แหลง่ภาพ : https://www.tam.ocs.ku.ac.th/archive/index.html

เม่ือวนัพธุที่ 1 มิถนุายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. ส านกับรกิารคอมพิวเตอร์ จดัประชมุวาระพิเศษ ครัง้ท่ี 6/2565
พรอ้มกนันีท่ี้ประชมุวาระพิเศษ ไดร้ว่มกนัแสดงความยินดีกบั รศ.ดร.อนนัต์ ผลเพิ่ม ท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้จากสภา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ใหด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการส านกับรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ณ หอ้ง
ประชมุใหญ่ 708 ชัน้ 7 อาคารส านกับรกิารคอมพิวเตอร์

เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 7 มิถนุายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. ส านกับรกิารคอมพิวเตอร์ จดังานวนัแหง่การสรา้ง
สมัมาทิฐิ เรื่อง “การตอ้นรบัคณะผูบ้รหิารส านกับรกิารคอมพิวเตอรช์ดุใหม่ และการสง่มอบงาน” ณ หอ้ง 408 ชัน้ 4
อาคารส านกับรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดย ดร.ด ารง ศรพีระราม รกัษาการผูอ้  านวยการส านกั
บรกิารคอมพิวเตอร์ ไดก้ลา่วตอ้นรบั รศ.ดร.อนนัต์ ผลเพิ่ม ผูอ้  านวยการส านกับรกิารคอมพิวเตอร์ และ รศ.สรุศกัดิ์ สงวน
พงษ์ ท่ีปรกึษาส านกับรกิารคอมพิวเตอร์

และผูอ้  านวยการส านกัฯ คนใหม่ ยงัไดแ้นะน าคณะผูบ้รหิารส านกัฯ เพิ่มเติมไดแ้ก่ ผศ.ดร. อภิรกัษ์ จนัทรส์รา้ง จาก
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด  ารงต าแหน่งรองผูอ้  านวยการส านกับรกิารคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.
อษุา สมัมาพนัธ์ จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ด  ารงต าแหน่งรองผูอ้  านวยการส านกับรกิาร
คอมพิวเตอร์ และ ดร. วิธวชั ตัง้ตรงไพโรจน์ จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด  ารงต าแหน่ง
ผูช้่วยผูอ้  านวยการส านกับรกิารคอมพิวเตอร์

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


9

แหลง่ภาพและขอ้มลู : https://hilight.kapook.com/view/224519

เปิดความหมายตราสัญลักษณพ์ระราชพธีิ
เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พระพันปีหลวง

เม่ือวนัจนัทรท่ี์ 13 มิถนุายน พ.ศ. 2565 เพจเฟซบุ๊ก โบราณนานมา ไดมี้การเผยแพรภ่าพตราสญัลกัษณพ์ระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้สิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 90
พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ความหมายตราสัญลักษณพ์ระราชพธิีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565

- อกัษรพระนามาภิไธย ส.ก. อยูภ่ายในกรอบรูปหวัใจพืน้สีฟา้
- อกัษร "ส" สีฟา้ เป็นสีประจ าวนัพระราชสมภพ
- อกัษร "ก" สีขาวเป็นสีเดชของวนัพระราชสมภพ
- พืน้กรอบสีชมพลูายดอกมะล ิสีชมพเูป็นสีแหง่ศรขีองวนัพระราชสมภพ ดอกมะลเิป็นดอกไมม้งคลสญัลกัษณว์นั

แมแ่หง่ชาติ ดา้นบนเป็นพระมหามงกฎุภายในประดิษฐานพระแสงจกัรและพระแสงตรี  ส่ือถงึทรงอยูใ่นพระบรมราชจกัรี
วงศ ์ขนาบซา้ย-ขวา  พระมหามงกฎุดว้ยพระสปัตปฎลเศวตฉตัร  ฉตัรขาว 7 ชัน้  เป็นฉตัรประกอบพระราชอิสริยยศของ
สมเดจ็พระนางเจา้สริกิิติ ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง

- การน าดอกมะลมิารอ้ยเรียงเป็นมาลยั  ลายเกลียวรูปหวัใจรอบอกัษรพระนามาภิไธย ส.ก.  สื่อถงึการรอ้ยเรยีง
ดวงใจอยา่งกลมเกลียว  ถวายพระองคผ์ูท้รงเป็นแมข่องแผ่นดิน  ผูท้รงเป็นศนูยร์วมดวงใจชาวไทยทัง้ชาติ  และผูท้รง
พระคณุ อนัประเสรฐิยิ่งตอ่ลกูคือประชาชนชาวไทยทกุหมู่เหลา่ใหพ้น้จากความทกุขย์าก และมีอาชีพเลีย้งตน

- รูปลายหงสป์ระคองฉตัร  ซา้ย-ขวา  หมายถึงพระสริโิฉมสง่างามสงูคา่ดงัหงส ์ ลวดลายไทย  หมายถึงพระปรชีา
ชาญยิ่งดา้นศิลปวฒันธรรม พระราชทานก าเนิดศิลปาชีพ และทรงสง่เสรมิเอกลกัษณข์องชาติไทยใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัแพร-่
หลายทัง้ในและตา่งประเทศ

- เลขไทย 90 ภายใตม้าลยัหวัใจ หมายถึงเลขมงคลอนัเป็นอภิลกัขิตสมยัท่ีทรงเจรญิ  พระชนมพรรษาบรรจบครบ 
90 พรรษา ผา้แพรแถบสีฟ้าอกัษรบอกช่ืองาน พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 
2565

https://hilight.kapook.com/view/224519
https://www.facebook.com/1651530501767770/posts/pfbid02HTnWnQLKYpj1Qnps3hifix56d7RH1ZKqRrro7JGEGA9Lx6U8DH7YJaBef9aPrStXl/?d=n
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แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU

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


แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/pdpc.th

11

https://www.facebook.com/pdpc.th
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แหล่งภาพและข้อมูล https://www.bangkokbiznews.com/news/1008065

ในหลวง-พระราชินี เสดจ็ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเดจ็พระนางเจ้าสทิุดา พชัรสธุาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี

เม่ือวนัศกุรท่ี์ 3 มิถนุายน พ.ศ. 2565 เวลา 17.38 น. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินี
เสดจ็ฯ ไปพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สทุิดา พชัรสธุาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี โดยเสด็จพระราชด าเนิน
โดยรถยนตพ์ระท่ีนั่งจากพระท่ีนั่งอมัพรสถาน พระราชวงัดสุิต ไปยงัพระบรมมหาราชวงั เขา้ทางประตวูิเศษไชยศรี เสด็จฯ ไปทรง
จดุธูปเทียนเครื่องนมนัการพานทองสองชัน้ บชูาพระพทุะปฏิมาชยัวฒัน์ รชักาลท่ี 9 และพระพทุธรูประจ าพระชนมวารของพระ
บรมราชชนนีพนัปีหลวง ทรงกราบ ทรงศีล สมเด็จพระราชาคณะ ถวายศีล เจา้หนา้ท่ีกรมการศาสนาอาราธนาพระปรติร พระสงฆ์
45 รูป เจรญิพระพทุธมนตก์ารพระราชพิธีเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้ ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงประเคนพระ
ครอบพระกริง่อบุาเก็งแด่ประธานสงฆ์ และจตปัุจจยัไทยธรรมแดส่มเดจ็พระราชาคณะ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และสมเด็จ
พระนางเจา้ ฯ พระบรมราชินี ทรงหลั่งทกัษิโณทก พระสงฆถ์วายอนโุมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินี เสดจ็ฯ ไปทรงกราบท่ีเครื่องนมสัการหนา้พระแทน่พระนพปฎลมหาเศวตฉตัร
ทรงรบัการถวายความเคารพของผูม้าเฝา้ฯ เสด็จพระราชด าเนินกลบัพระท่ีนั่งอมัพรสถาน พระราชวงัดสุิต

https://www.bangkokbiznews.com/news/1008065

