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- มก. เชิญชวนทกุทา่นถวายพระพรออนไลน ์เน่ืองใน

โอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา “ในหลวง ร.10”
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- คณะผูบ้รหิารและเจา้หนา้ท่ี สบค. แสดงความยินดี

เน่ืองในวนัคลา้ยวนัสถาปนาคณะสิ่งแวดลอ้ม มก.

ครบรอบปีท่ี 10

- คณะผูบ้รหิารและเจา้หนา้ท่ี สบค. รว่มพิธีถวายสตัยฯ์
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เกษตรนวัตกรรม : 10
- จากเก่งจรงิชิงคา่เทอม สูส่ิ่งท่ีตัง้ใจ วนันีข้องนายอภิรุณ
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- ปอ้งกนัอนัตรายท่ีคาดไม่ถึงจากการทาํงานในท่ีอบัอากาศ

พระราชกรณียกิจ : 12
- ในหลวง เสดจ็ออกมหาสมาคม พระราชพิธี

เฉลมิพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

ในราวครสิตศ์ตวรรษท่ี 16-17 ทางดา้นซีกโลกตะวนัตก ไดม้ีการตืน่ตวั

ในดา้นการเก็บรวบรวม และสะสมทรพัยส์มบตัิ และมรดกตา่ง ๆ ทัง้ท่ีเป็นวตัถุ

สิง่ของมีคา่ สิง่เก่าแก่ท่ีหายาก และมีความแปลก เพ่ือเป็นหลกัฐานทางมรดก

และวฒันธรรมของชาติอนัเป็นการแสดงถงึความเป็นใหญ่ และความมั่นคงของ

เอกลกัษณท์างวฒันธรรมท่ีเดน่ชดั

ในประเทศไทยนัน้ ผูร้เิริม่ดาํเนินการรวบรวมวตัถสุิง่ตา่ง ๆ เป็นคนแรก

ไดแ้ก่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ

ใหม้ีการจดัพิพิธภณัฑสถานสว่นพระองค์ ท่ีพระท่ีนั่งราชฤดีเป็นครัง้แรก ซึง่เป็น

ท่ีจดัตัง้แสดงสิง่สะสมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ท่ีทรงรวบรวม

ไวต้ัง้แตค่รัง้กอ่นท่ีเสดจ็ขึน้ครองราชย์ และตอ่มาไดย้า้ยมาจดัแสดงท่ีพระท่ีนั่ง

ประพาสพิพิธภณัฑ์ อนัเป็นท่ีมาของคาํวา่ "พิพิธภณัฑ"์ ในเวลาตอ่มา เมื่อมาถึง

รชัสมยัพระบาทสมเด็จพราะจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไดม้ีการจดัตัง้ "มิวเซียม"

ซึง่เป็นพิพิธภณัฑสถานสาํหรบัประชาชนแหง่แรกขึน้ ณ วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ.

2417

เสน้ทางพิพิธภณัฑสถานไทย ท่ีเริม่ตน้จากพิพิธภณัฑสถานสว่นพระองค์

ไดร้บัการเปลีย่นแปลงมาสูพิ่พิธภณัฑสถานประชาชน และพฒันาตอ่ไปจาก

พิพิธภณัฑสถานท่ีเก็บรกัษาสรรพสิง่ทั่วไป ไมก่าํหนดประเภทแนน่อน มาเป็น

พิพิธภณัฑสถานท่ีมีมากมายหลายประเภท ตามลกัษณะของศลิปวิทยาการท่ี

เกิดขึน้ในโลก ทัง้ทางศิลปะวิทยาศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ โบราณคดี ชาติพนัธุ์

วิทยา สงัคมวิทยา และสาขาวชิาอ่ืน ๆ เป็นจาํนวนหลายรอ้ยแหง่ทั่วประเทศ

และยงัไดย้กระดบักิจการพิพิธภณัฑไ์ทยใหเ้ทียบเทา่มาตรฐานสากล

โดยเขา้เป็นสมาชิกสภาการพิพิธภณัฑร์ะหวา่งชาติ หรอื ICOM ซึง่ใหค้าํ

จาํกดัความเอาไวว้า่ "พิพิธภณัฑ"์ วา่มใิช่เป็นแหลง่เก็บรวบรวม สงวนรกัษา

ศกึษาวิจยั และจดัแสดงเฉพาะวตัถเุทา่นัน้ แตพิ่พิธภณัฑไ์ดร้วบรวมทกุสิง่ทกุ

อยา่งท่ีเป็นหลกัฐานสาํคญัตอ่มนษุยแ์ละสิง่แวดลอ้ม ทัง้ท่ีมีชีวติ และไมม่ีชีวิต

ทัง้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสงัคมวฒันธรรม และวิทยาศาสตร์ จากหลกัฐานในอดีต หรอื

สิง่ท่ีปรากฏอยูใ่นปัจจบุนั และแนวโนม้ท่ีอาจจะเกิดขึน้ไดใ้นอนาคต โดยนยันี ้

พิพิธภณัฑสถานในประเทศไทยไดจ้ดัตัง้ขึน้แลว้กวา่ 200 แหง่ และไดม้ีการ

พฒันารูปแบบกิจการ ใหม้ีความเป็นสถาบนัการศกึษานอกรูปแบบท่ีสาํคญัอีก

ดว้ย

ดว้ยเหตนีุ ้ รฐับาลจึงประกาศใหว้นัท่ี 19 กนัยายน ของทกุปี เป็นวนั

พิพิธภณัฑไ์ทย นบัตัง้แต่ พ.ศ. 2538 เป็นตน้ไป เน่ืองจากเป็นวนัท่ีคนไทยทัง้

ประเทศ ไดร้บัพระราชทานพิพิธภณัฑสถานสาํหรบัประชาชนเป็นครัง้แรกจาก

พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เมื่อปี พ.ศ. 2417 เพ่ือนอ้มราํลกึถึง

พระคณุของพระองคท์า่น

ทัง้นีพิ้พิธภณัฑสถานตา่ง ๆ ทั่วประเทศ ไดร้ว่มกนัเปิดพิพิธภณัฑสถาน

ใหป้ระชาชนทั่วไป ไดม้ีโอกาสเขา้ไปชมศิลปวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณข์อง

ชาติ เพ่ือสรา้งความรกัความเขา้ใจ ตลอดจนภมูใิจในความเป็นไทยโดยทั่วกนั

แหล่งข้อมูล https://hilight.kapook.com/view/15562
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แหล่งข้อมูล : https://info.ku.ac.th และ https://www.facebook.com/ocs.ku
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บนัทกึจากอธิการบด ี: 
KU welcoming international students 

เมื่อวนัท่ี 5 สงิหาคม พ.ศ. 2565 ผมไดไ้ปกลา่วตอ้นรบันิสติมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรท่ี์เป็นนิสติตา่งชาติ ทัง้ท่ี

เขา้มาเรยีน full time แลกเปลีย่น และ non degree กวา่ 300 คน จากหลากหลายทวีปทัง้ เอเชีย แอฟรกิา
อเมรกิาและ ยโุรป โดยวิทยาลยันานาขาติ รว่มมือกบัวิเทศสมัพนัธใ์นแตล่ะสว่นงาน จดังานเพ่ือใหนิ้สติตา่งชาติ เรยีนรู ้

ระบบการเรยีนรู ้ สิง่สนบัสนนุ และสิง่อาํนวยความสะดวกของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ การใชชี้วิตของนิสติตา่งชาติ

ผมเห็นความอบอุน่ ของอาจารย์ บคุลากร ดา้นนานาชาติ ท่ีตัง้ใจและทุม่เท เห็นนิสติตา่งชาติแตง่กายดว้ยชดุ

นิสติของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ หลากหลายเชือ้ชาติ สญัชาติ ท่ีเต็มไปดว้ยความสดใส รอยยิม้ ความสขุ และความ

ภาคภมูิใจ เห็นนิสติไทยท่ีเป็น KU student ambassador ตัง้ใจท่ีจะรว่มทาํกิจกรรมกบันิสติตา่งชาติ เพ่ือสรา้ง

ช่ือเสยีงให้ KU และเพ่ิมทกัษะ นานาชาติแก่ตนเอง
ผมไดแ้นะนาํใหท้ัง้นิสติตา่งชาติและนิสติไทยรว่มกิจกรรมอยา่งใกลชิ้ด กบันิสติไทย ถือเป็นโอกาสท่ีนิสติไทยจะ

ไดพ้บปะนิสติตา่งชาติ มากกวา่ 40 ประเทศ ทั่วโลก เพ่ือท่ีจะเรยีนรูภ้าษา วฒันธรรม และ มีความภาคภมูิใจวา่ครัง้หนึง่

ไดม้าเรยีนท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย ท่ีจะมีความผกูพนัและไดร้บัความรูศ้าสตรข์องคนไทยรวมถงึชอบ

ในวฒันธรรมไทย ศิลปะ อาหาร แหลง่ทอ่งเท่ียว อธัยาศยัของคนไทย และของนิสติมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ขอเชิญชวนทกุสว่นงานพฒันามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ใหม้ีความเป็นนานาชาติ และดแูลนิสตินานาชาตใิห้

ไดร้บัความรูอ้ยา่งเต็มท่ี และมีความภาคภมูใิจในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นตวัแทนท่ีสาํคญัในแตล่ะประเทศทั่ว

โลก ไดท้ัง้ hard power และ soft power นิสติตา่งชาติทกุคนถือเป็นตวัแทน และแสดงถึงความโดดเดน่ของ

KU ในระดบันานาชาติ ครบั

ขอขอบคณุ KUIC KUIA ฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ ทกุคณะ และ KU student ambassadors และ ยินดี

ตอ้นรบั KU international students ครบั

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

https://www.facebook.com/PublicRelations.KU
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แหลง่ขอ้มลู : https://siamrath.co.th/n/368375?fbclid=IwAR2SLhC38I07KpE77U_cSxfiLrBdlyrnv_la6bL-HoVfzj3UzOrtmAgd6Uc

ชาวมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ รวมพลงัแสดงความจงรกัภกัดี และนอ้มสาํนกึในพระมหากรุณาธิคณุ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั จดัพิธีถวายพระพรชยัมงคล และพิธีถวายสตัยป์ฏิญาณเพ่ือเป็นขา้ราชการท่ีดี

และพลงัของแผน่ดิน เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา วนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยทาํพิธีพรอ้มกนัทั่ว

ประเทศ เวลา 8.00 น. ถา่ยทอดสดทางออนไลนผ์า่นระบบซูม ในนามหนว่ยงานสงักดั กระทรวงการอดุมศกึษา

วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตักรรม พรอ้มเชิญชวนบคุลากร นิสติปัจจบุนั นิสติเก่า นกัเรยีน และ ประชาชน รว่มถวายพระ

พรชยัมงคล ผา่นระบบออนไลน์ https://kuform.ku.ac.th/28jul2565 ตัง้แตว่นัท่ี 26-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

โดยพิธีถวายพระพรชยัมงคล และพิธีถวายสตัยป์ฏิญาณเพ่ือเป็นขา้ราชการท่ีดีและพลงัของแผน่ดิน เน่ืองใน

โอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา วนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 จดัขึน้ในวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ หอ้งประชมุ

สธุรรม อารกีลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

พิธีเริม่เวลา 7.50 น. ประกอบดว้ย พิธีถวายพระพรชยัมงคล และพิธีถวายสตัยป์ฏิญาณเพ่ือเป็นขา้ราชการท่ีดี

และพลงัของแผน่ดิน พรอ้มกบักระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตักรรม โดย ดร.จงรกั วชัรนิทรร์ตัน์

อธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ กราบบงัคมทลูถวายพระพรชยัมงคล และกลา่วนาํถวาย

สตัยป์ฏิญาณเพ่ือเป็นขา้ราชการท่ีดีและพลงัของแผน่ดิน ผูเ้ขา้รว่มพิธีรว่มรอ้งเพลงสรรเสรญิพระบารมี และเพลงสดดุี

จอมราชา บรรเลงเพลงโดย วงดนตรี KU Wind Symphony โดยนิสติภาควิชาดนตรี คณะมนษุยศาสตร์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

นอกจากนี ้ มีการการกลา่วบทอาเศียรวาทถวายพระพรชยัมงคล การฉายวีดิทศันเ์ฉลมิพระเกียรติ และการถวาย

พานพุม่ดอกไมส้ดหนา้พระบรมฉายาลกัษณ์ พรอ้มทัง้การลงนามถวายพระพร ของสว่นงานตา่ง ๆ และคณะผูบ้รหิาร

ตามลาํดบั

https://siamrath.co.th/n/368375?fbclid=IwAR2SLhC38I07KpE77U_cSxfiLrBdlyrnv_la6bL-HoVfzj3UzOrtmAgd6Uc
https://kuform.ku.ac.th/28jul2565
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แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU

เจ้าฟ้าพชัรกติยิาภาฯ เสดจ็แทนพระองค์

ทรงเปิดงานโครงการหลวง 53

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่ม ใหส้มเด็จพระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้พชัรกิติยา

ภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารณีิสริพิชัร มหาวชัรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงานโครงการหลวง 53

ณ ศนูยก์ารคา้เซ็นทรลัเวิลด์ เมือ่วนัท่ี 4 สงิหาคม พ.ศ. 2565 โดยมีคณะทาํงานโครงการหลวง อาทิ นายจรลัธาดา

กรรณสตู องคมนตรี ประธานกรรมการมลูนิธิโครงการหลวง พลเอก กมัปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธาน

กรรมการบรหิารมลูนิธิโครงการหลวง ดร.จงรกั วชัรนิทรร์ตัน์ ดร.ณรงคช์ยั พิพฒันธ์นวงศ์ คณะผูบ้รหิารเครอืเซ็นทรลั

กรรมการจดังานโครงการหลวง 53 เฝา้รบัเสด็จฯ สาํหรบังานโครงการหลวง 53 ในปีนี ้ มลูนิธิโครงการหลวง รว่มกบั

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และศนูยก์ารคา้เซ็นทรลัเวลิด์ จดังานภายใตแ้นวความคิด “The Infinite Blooms”
ปีนีน้บัเป็นปีแหง่ความอดุมสมบรูณ์ ท่ีผลผลติเติบโต ออกดอกออกผล จากการพฒันาอยา่งเต็มท่ีดว้ยนํา้พระราชหฤทยั

ดั่งสายใยท่ีทอดลงมาอยา่งตอ่เน่ือง เปรยีบดั่งการใหท่ี้ยิง่ใหญ่ และความรว่มแรงรว่มใจของทกุคนท่ีทาํใหค้วามอดุม

สมบรูณนี์เ้จรญิขึน้อยา่งไมม่ีท่ีสิน้สดุ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดัพิธีถวายพระพรชยัมงคล เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 90

พรรษา สมเด็จพระนางเจา้สริกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 12 สงิหาคม 2565 เมื่อวนัท่ี 11

สงิหาคม พ.ศ.2565 ณ หอ้งประชมุสธุรรม อารกีลุ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

มก. จัดพธีิถวายพระพรชัยมงคล

พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง

https://www.facebook.com/PublicRelations.KU
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แหลง่ขอ้มลู : https://www.facebook.com/ocs.ku 
แหลง่ภาพ : https://www.tam.ocs.ku.ac.th/archive/index.html

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที ่สบค. แสดงความยนิดี

เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อม

ครบรอบปีที ่10 

วนัพธุท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.อนนัต์ ผลเพ่ิม ผูอ้าํนวยการสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์

พรอ้มทัง้ผูบ้รหิารและบคุลากรสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ มอบกระเชา้ผลไมแ้ละตน้บอนสี รว่มแสดงความยินดีแก่ ผศ.

ดร.สรุตัน์ บวัเลศิ คณบดีคณะสิง่แวดลอ้ม เน่ืองในวนัคลา้ยวนัสถาปนาคณะสิง่แวดลอ้ม ครบรอบปีท่ี 10 ณ อาคาร

ปฏิบตัิการเพ่ือนวตักรรมสิง่แวดลอ้ม ชัน้ 2 คณะสิง่แวดลอ้ม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน

สบค. จัดทาํแบนเนอรถ์วายพระพร “ในหลวง ร.10”

https://www.facebook.com/ocs.ku
https://www.tam.ocs.ku.ac.th/archive/index.html
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แหลง่ขอ้มลู : https://www.facebook.com/ocs.ku
แหลง่ภาพ : https://www.facebook.com/ocs.ku และ https://tam.ocs.ku.ac.th/archive

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที ่สบค. ร่วมพธีิถวายสัตยฯ์

และพธีิถวายพระพรชัยมงคล “ในหลวง ร.10”

วนัพธุท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 7.50 น. รศ.ดร.อนนัต์ ผลเพ่ิม ผูอ้าํนวยการสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์

และบคุลากรสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ เขา้รว่มพิธีถวายสตัยป์ฏิญาณเพ่ือเป็นขา้ราชการท่ีดีและพลงัของแผน่ดิน และ

รว่มพิธีถวายพระพรชยัมงคล พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรสีนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั ณ หอ้งประชมุสธุรรม อารกีลุ ชัน้ 1 อาคาร

สารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที ่สบค. ร่วมแสดงความยนิดี

เน่ืองในวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร ์ครบรอบ 84 ปี

เมื่อวนัจนัทรท่ี์ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 น. รศ.ดร.อนนัต์ ผลเพ่ิม ผูอ้าํนวยการสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.อภิรกัษ์ จนัทรส์รา้ง รองผูอ้าํนวยการสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ ดร.วิธวชั ตัง้ตรงไพโรจน์ ผูช้่วยผูอ้าํนวยการ

สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ และบคุลากรสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ รว่มแสดงความยินดแีละวางแจกนัดอกไมรู้ปเหมือน

ม.ล.ชชูาติ กาํภู ผูก้่อตัง้คณะวศิวกรรมศาสตร์ เน่ืองในวนัสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 84ปี ณ บรเิวณ

ดา้นหนา้อาคารชชูาติ กาํภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน

https://www.facebook.com/ocs.ku
https://www.facebook.com/ocs.ku
https://tam.ocs.ku.ac.th/archive/
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แหลง่ภาพและขอ้มลู : https://www.facebook.com/CIBTHAILAND

13 แอปฯ อันตราย เจอเมือ่ไหร่ใหรี้บลบ!!

แอปฯ เหลา่นี ้ เป็นแอปพลเิคชนั Joker หรอืแอปฯ ท่ีมีโฮสตม์ลัแวรอ์นัตราย สามารถขโมยเงินสด อา่นขอ้ความ

และสอดแนมการทาํงานตา่ง ๆ ภายในเครือ่งได้ จึงแนะนาํใหร้บีลบโดยทนัที
1. Battery Charging Animations Battery Wallpaper
2. Classic Emoji Keyboard
3. Battery Charging Animations Bubble-Effects
4. Easy PDF Scanner
5. Dazzling Keyboard
6. Halloween Coloring
7. EmojiOne Keyboard
8. Smart TV remote
9. Flashlight Flash Alert On Call
10. Volume Booster Hearing Aid
11. Now QRcode Scan
12. Volume Booster Louder Sound Equalizer
13. Super Hero-Effect
จดุสงัเกตความผิดปกติวา่ อปุกรณข์องเรามีแอปฯ เหลา่นีห้รอืไม่

- อปุกรณจ์ะทาํงานชา้ลงกวา่เดิม

- แอปฯ อ่ืน ๆ ภายในเครือ่งหยดุทาํงานเอง

- แบตหมดเรว็กวา่ปกติ 

ตาํรวจสอบสวนกลาง (CIB) จึงขอฝากเตอืนภยัไปยงัประชาชน ขอใหร้ะมดัระวงัในการติดตัง้แอปพลเิคชั่น

ตา่ง ๆ ลงในอปุกรณข์องทา่น เพ่ือเป็นการปอ้งกนัความเสยีหายท่ีจะเกิดขึน้ในภายหลงั

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

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


แหล่งข้อมูล : https://board.postjung.com/1411912

11

https://board.postjung.com/1411912
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แหล่งภาพและข้อมูล https://www.facebook.com/phralanofficial/posts/504921480998326

ในหลวง เสด็จออกมหาสมาคมพระราชพิธเีฉลิมพระชนมพรรษา

28 กรกฎาคม 2565

เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.29 น. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และสมเด็จพระนางเจา้ฯ

พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาํเนินโดยรถยนตพ์ระท่ีนั่ง พรอ้มดว้ยสมเด็จพระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้พชัรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

กรมหลวงราชสารณีิสริพิชัร มหาวชัรราชธิดา และสมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้สริวิณัณวรี นารรีตันราชกญัญา ไปยงั

พระบรมมหาราชวงั เน่ืองในพระราชพิธีเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

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