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เนื่องจำกพระบำทสมเด็จพระมงกฏุเกลำ้เจำ้อยูห่วั (รชักำลที่ 6) ไดท้รง
โปรดเกลำ้ฯ ใหต้รำพระรำชบญัญตัิประถมศกึษำ พ.ศ. 2464 ขึน้ เพื่อ
ก ำหนดใหเ้ด็กที่มอีำยุ 7 ปีบรบิรูณท์กุคน ตอ้งเรยีนหนงัสอือยูใ่นโรงเรยีนจน
อำยคุรบ 14 ปี บรบิรูณ์ โดยไมต่อ้งเสยีคำ่เลำ่เรยีน และมีผลบงัคบัใชใ้นวนัที่
1 ตลุำคม พ.ศ. 2464 กระทรวงศกึษำจึงไดก้ ำหนดใหว้นัท่ี 1 ตลุำคมของทกุปี
เป็นวนัประถมศกึษำแหง่ชำติ และยงัไดจ้ดังำนวนัประถมศกึษำแหง่ชำติเป็น
ประจ ำมำตัง้แต่ พ.ศ. 2491-2509 ตอ่มำโรงเรยีนประถมศกึษำไดถ้กูโอนไป
สงักดัองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดั กระทรวงมหำดไทย และตัง้แตน่ัน้มำงำนวนั
ประถมศกึษำแหง่ชำติจึงเปลีย่นช่ือเป็น ”วนัศกึษำประชำบำล”

ในวนัท่ี 1 ตลุำคม พ.ศ. 2523 ไดม้ีกำรจดัตัง้ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร
ประถมศกึษำขึน้ จึงไดโ้อนโรงเรยีนประชำบำลกลบัมำสงักดัคณะกรรมกำร
กำรศกึษำ กำรจดังำนวนัศกึษำประชำบำลจงึสิน้สดุลง และจงึไดก้ลบัมำจดัวนั
ประถมศกึษำแหง่ชำติขึน้ใหม่ โดยก ำหนดใหเ้ปลีย่นจำกวนัท่ี 1 ตลุำคม มำเป็น
วนัท่ี 25 พฤศจิกำยน ซงึตรงกบัวนัคลำ้ยวนัสวรรคต พระบำทสมเด็จพระมงกฏุ
เกลำ้เจำ้อยูห่วัแทน พระองคท์รงเป็นผูใ้หก้ำรสนบัสนนุกำรประถมศึกษำ และ
พระรำชทำนตรำพระรำชบญัญตัิ อีกทัง้ยงัเป็นกำรเฉลมิพระเกียรติพระองคใ์น
ครำเดียวกนักบัวนัวชิรำวธุที่ตรงกบัวนัท่ี 25 พฤศจิกำยนของทกุปี ดงันัน้ตัง้แต่
พ.ศ. 2523 เป็นตน้มำ “วนัประถมศกึษำแหง่ชำติ” จึงไดถ้กูก ำหนดใหเ้ป็นวนัท่ี
25 พฤศจิกำยนของทกุปี

จดุประสงคข์องวนัประถมศกึษำแหง่ชำติ 1) เพื่อเทิดพระเกียรติ และ
ร ำลกึถึงพระมหำกรุณำธิคณุพระบำทสมเด็จพระจลุจอมเกลำ้เจำ้อยู่หวั และ
พระบำทสมเด็จพระมงกฎุเกลำ้เจำ้อยูห่วั ผูท้รงวำงรำกฐำนกำรศกึษำของไทย
2) เพื่อเผยแพรแ่ละใหค้วำมรูง้ำนดำ้นประถมศกึษำแก่ผูท้ี่สนใจ จนน ำไปสูก่ำร
พฒันำดำ้นกำรเรยีนกำรสอน 3) เพื่อเป็นกำรปลกูฝังและใหเ้กิดควำมรว่มมือ
จำกประชำชน ตลอดจนหนว่ยงำนและสว่นตำ่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ซึง่ใหค้วำม
รว่มมือกนัเขำ้มำมีสว่นรว่มในกำรจดักำรประถมศกึษำ 4) เพื่อสง่เสรมิควำมรู ้
และทกัษะของนกัเรยีนระดบัประถมศกึษำ 5) เพื่อสง่เสรมิใหเ้กิดกำรเรยีนกำร
สอนท่ีมีประสทิธิภำพยิ่งขึน้

ในโรงเรยีนตำ่ง ๆ จะมีกำรจดันิทรรศกำรเผยแพรพ่ระเกียรติประวตัิ พระ-
มหำกรุณำธิคณุ กำรศกึษำของไทย วิวฒันำกำรกำรศกึษำ กำรจดักิจกรรม
เสรมิควำมรู ้ และทกัษะดำ้นตำ่ง ๆ เพื่อเพิ่มประสบกำรณใ์หแ้ก่นกัเรยีน รวมทัง้
กำรจดัประชมุและสมัมนำในหวัขอ้ที่เก่ียวกบักำรศกึษำ

กำรศกึษำของไทยจะมีประสทิธิภำพเพียงใด ขึน้อยูก่บักำรมีสว่นรว่มของ
แตล่ะคนที่จะช่วยกนัพฒันำใหว้งกำรศกึษำไทยเจรญิกำ้วหนำ้ตอ่ไป สมดงัพระ
อจัฉรยิภำพของพระมหำกษัตรยิไ์ทยที่ทรงมองกำรณไ์กล และประกอบพระรำช
กรณียกิจมำกมำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรศกึษำ “วนัประถมศกึษำแหง่ชำติ” จงึเป็น
อีกวนัหนึง่ที่จะชวนใหเ้รำไดร้  ำลกึถึงพระมหำกรุณำธิคณุของพระมหำกษัตรยิ์
ไทยที่มีตอ่วงกำรศกึษำของไทย และเป็นกำรปลกุจิตส ำนกึของชำวไทยใหเ้ห็น
ควำมส ำคญัของกำรศกึษำ
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มก. จัดกจิกรรมน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศมหาภมูพิล

อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพติร 
เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ต.ค. 65

เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 13 ตลุำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 13.45 น. มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ ไดจ้ดักิจกรรมนอ้มร ำลกึ
ในพระมหำกรุณำธิคณุ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภมูิพลอดลุยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เนื่องในวนั
คลำ้ยวนัสวรรคต 13 ตลุำคม 2565 ณ หอ้งพิธีพระรำชทำนปรญิญำบตัร ประจ ำปีกำรศกึษำ 2564 อำคำรจกัรพนัธเ์พ็ญ
ศิริ โอกำสนี ้ สมเด็จพระเจำ้นอ้งนำงเธอ เจำ้ฟำ้จฬุำภรณวลยัลกัษณ์ อคัรรำชกมุำรี กรมพระศรีสวำงควฒัน วรขตัติย
รำชนำรี เสด็จรว่มกิจกรรมเป็นกำรสว่นพระองค์ นบัเป็นพระกรุณำธิคณุอนัหำที่สดุมิได้ ตอ่ชำวมหำวิทยำลยัเกษตร-
ศำสตร์ และผูส้  ำเรจ็กำรศกึษำ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2564

กิจกรรมประกอบดว้ย กำรฉำยวิดีทศัน์ “จะจงรกัจอมจกัรนิ” เรยีงรอ้ยเรือ่งรำวพระรำชกรณียกิจและกำรเสด็จฯ
มำในกำรพระรำชทำนปรญิญำบตัรแก่ผูส้  ำเรจ็กำรศกึษำจำกมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ กำรขบัเสภำ “มหำภมูิพล
อดลุยเดชมหำรำชร ำลกึ” กำรนอ้มร ำลกึถึงพระมหำกรุณำธิคณุของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภมูิพล
อดลุยเดชมหำรำช บรมนำถบพติร ที่ทรงมีตอ่ปวงชนชำวไทยตลอดรชัสมยัของพระองค์ ดว้ยกำรยืนสงบน่ิง 1 นำที
จำกนัน้ รว่มกนัขบัรอ้งบทเพลงพระรำชนิพนธเ์กษตรศำสตร์ ซึง่เป็นบทเพลงประจ ำมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ ที่
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภมูิพลอดลุยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ทรงพระรำชนิพนธท์ ำนองเพลง
ใหก้บัมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ เมื่อวนัเสำรท์ี่ 17 ธนัวำคม พ.ศ. 2509 ตอ่มำ ศ.ดร.ประเสรฐิ ณ นคร ไดแ้ตง่เนือ้รอ้ง
ถวำย นบัเป็นบทเพลงแหง่ศนูยร์วมจิตใจของชำวมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตรท์ัง้ปวง ใหต้ัง้มั่นน ำศำสตรแ์หง่แผน่ดินไป
สนองคณุชำติบำ้นเมืองเพื่อตอบแทนพระมหำกรุณำธิคณุท่ีทรงมตีอ่ชำวมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตรเ์สมอมำ เป็นอนั
เสรจ็สิน้กิจกรรมนอ้มร ำลกึถึงพระมหำกรุณำธิคณุฯ โดยมี นำยกสภำมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ กรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลยัผูท้รงคณุวฒุิ อธิกำรบดี คณะผูบ้รหิำร คณำจำรย์ บคุลำกร นิสติ และผูส้  ำเรจ็กำรศึกษำทีจ่ะเขำ้รบั
พระรำชทำนปรญิญำบตัร จ ำนวน 2,385 คน เขำ้รว่มกิจกรรม

https://www.facebook.com/ocs.ku
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บันทกึจากอธิการบด ี: KU together and 

Forever : the power of KU and 
commencement ceremony 

งำนพิธีพระรำชทำนปรญิญำบตัรของมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ ประจ ำปีกำรศกึษำ 2564 ในระหวำ่งวนัท่ี 10-
13 ตลุำคม พ.ศ. 2565 เป็นพระมหำกรุณำธิคณุหำที่สดุมิไดต้อ่มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ ในกำรเสด็จพระรำชด ำเนิน
แทนพระองคข์องสมเด็จพระเจำ้นอ้งนำงเธอ เจำ้ฟำ้จฬุำภรณวลยัลกัษณ์ อคัรรำชกมุำรี กรมพระศรสีวำงควฒัน
วรขตัติยรำชนำรี

ในปี 2564 มีจ ำนวนนิสติที่ส  ำเรจ็กำรศกึษำ มำกกวำ่ 15, 000 คน และจ ำนวนนิสติ เกือบ 80,000 คน จงึเป็น
ขนำดใหญ่ที่สดุแหง่หนึง่ของประเทศ นิสติที่เขำ้รบัพระรำชทำนปรญิญำบตัร ท ำไดอ้ยำ่งสวยงำม เรยีบรอ้ย พรอ้มเพรยีง
ผมสมัผสัไดถ้ึงควำมสขุ ควำมยินดี และควำมปลืม้ใจของ ผูป้กครอง อำจำรย์ ญำติและ เพื่อน

ปีนีก้รรมกำรทกุฝ่ำยไดพ้ยำยำม อ ำนวยกำรฝึกซอ้มและ วำงแผนใหส้อดรบักบัสถำนกำรณ์ ไดอ้ยำ่ง
ดีเยี่ยมทัง้ ระยะเวลำในกำรฝึกซอ้ม กำรตรวจเชือ้ กำรปอ้งกนักำรแพรร่ะบำด กำรประยกุต์ ในกระบวนกำร
ตำ่ง ๆ ที่ตอ้งใชพ้ลงัของ อำจำรย์ บคุลำกร นิสติปัจจบุนั นิสติเก่ำ ควำมรว่มมือกบัหนว่ยงำนทัง้ต ำรวจ ทหำร และ
เจำ้หนำ้ที่ส  ำนกัพระรำชวงัหลำยพนัคนรว่มเป็น เป็น ท ำไดใ้นภำพรวมสวยงำม นำ่
ประทบัใจและภำคภมูิใจ ขอขอบคณุในควำมทุม่เท และตัง้ใจท ำใหพ้ิธีพระรำชทำนปรญิญำบตัร
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ ส  ำเรจ็ลลุว่งอยำ่งดีเยี่ยมครบั

ผมเองไดเ้นน้ย ำ้ในกำรกลำ่วแสดงควำมยินดี ที่ขอใหภ้ำคภมูิใจในควำมรูท้ี่ไดร้บั จำกศำสตรแ์หง่แผน่ดินดำ้น
ตำ่ง ๆ และกำรเรยีนรูต้ลอดชีวิตของบณัฑิตที่จะตอ้งเรยีนรูต้ำมกำรเปลีย่นแปลงของโลกมีควำมรูท้ี่กำ้วทนั และกำ้วน ำ
ไทยน ำโลก โดยเฉพำะดำ้น และ ที่จะท ำใหไ้ทยไดพ้ฒันำอยำ่งยั่งยืน และเพิ่มควำม
แข็งแกรง่ในระดบัโลกได้ ขอแสดงควำมยินดีและรว่มภำคภมูิใจกบั ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ ศำสตรำจำรยเ์กียรติคณุ
บณัฑิต มหำบณัฑิต และดษุฎีบณัฑิตครบั

ที่ส  ำคญัในวนัท่ี 13 ตลุำคม พ.ศ. 2565 เป็นวนัคลำ้ยวนัสวรรคต มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ ยงัไดจ้ดัใหม้ี
กิจกรรมนอ้มร ำลกึในพระมหำกรุณำธิคณุพระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธิเบศร มหำภมูิพลอดลุยเดช บรมนำถบพิตร ที่
มีตอ่มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตรแ์ละพสกนิกรชำวไทย

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

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

ประกำศมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ เรือ่ง “แนว
ทำงกำรปฏิบตัิงำนของบคุลำกรมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์
ในสถำนกำรณแ์พรร่ะบำดที่ลดลงของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโร
นำ 2019 (COVID-19) ฉบบัท่ี 38 พอสรุปไดด้งันี ้

1. ปฏิบตัิงำนแบบ Work onsite โดยใหส้ว่นงำน
ก ำกบัดแูลใหบ้คุลำกรปฏิบตัิตำมมำตร DMHT ของ
กระทรวงสำธำรณสขุอยำ่งเครง่ครดั โดยกำรเวน้ระยะหำ่ง
อยำ่งนอ้ย 1-2 เมตร (D-Distancing) สวมหนำ้กำกผำ้
หรอืหนำ้กำกอนำมยัตลอดเวลำ (M-Mask Wearing)

หมั่นลำ้งมือ (H-Hand Washing) ตรวจวดัอณุหภมูิ
รำ่งกำยสม ่ำเสมอ (T-Testing)

2. ปฏิบตัิงำนแบบ Work from home ทัง้นีไ้ม่
เกิน 5 วนั โดยใหห้วัหนำ้สว่นงำนควบคมุกำรปฏิบตัิหนำ้ที่
แบบ Work from home ใหเ้ป็นไปตำมที่ไดร้บั
มอบหมำย หำกพน้ก ำหนด 5 วนั และยงัไมส่ำมำรถมำ
ปฏิบตัิงำนไดต้ำมปกติ ใหบ้คุลำกรเสนอขออนญุำตลำป่วย
ตอ่ผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบั

ทัง้นี ้ ใหถื้อปฏิบตัิตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุำคม พ.ศ. 2565
เป็นตน้ไป หรอืจนกวำ่จะมีประกำศเปลีย่นแปลง

ประกาศ มก. ฉบบัที ่38

พธีิถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มก. ประจ าปี 2565

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

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

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

สบค. จัดท าแบนเนอรแ์สดงความยนิดเีน่ืองในพธีิ
พระราชทานปริญญาบตัร ประจ าปีการศึกษา 2564

สบค. ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด
พธิีพระราชทานปริญญาบตัร ประจ าปีการศึกษา 2564

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

สบค. ขอเชิญดาวนโ์หลด InsideKU รับปริญญา

ส ำนกับรกิำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ ขอเชิญดำวนโ์หลด InsideKU รบัปรญิญำ ซึง่แอปพล-ิ
เคชนั InsideKU ฟีเจอร์ “รบัปรญิญำ” เป็นโมบำยแอปพลเิคชนัท่ีช่วยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ทกุทำ่น ในพิธี
พระรำชทำนปรญิญำบตัร มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ แหลง่รวมขอ้มลูส ำคญั ทัง้ก ำหนดกำร ตรวจสอบล ำดบัท่ีของ
บณัฑิต ขอ้ปฏิบตัิส  ำคญั รบัชมถ่ำยทอดสดพระรำชพิธีออนไลน์ แผนผงัเสน้ทำง และจดุใหบ้รกิำรในงำน บอกทกุพิกดั
สถำนท่ี พรอ้มแนะน ำเสน้ทำง และแชรต์  ำแหนง่บอกตอ่ไดท้นัที

ฟีเจอรส์ าคัญ
- ก ำหนดกำร : ขอ้มลูก ำหนดกำรซอ้มยอ่ย ซอ้มใหญ่ และวนัพิธีกำร ตำมกลุม่/ตำมคณะ/รำยบคุคล
- ตรวจสอบรำยช่ือ : ตรวจสอบล ำดบัท่ีและก ำหนดกำรรำยบคุคล
- ขอ้ปฏิบตัิ : ค  ำแนะน ำส ำคญัในรูปแบบคลปิวิดีโอ
- ถ่ำยทอดสด : ส ำหรบัรบัชมภำพถ่ำยทอดสดช่วงพิธีกำรแบบออนไลน์
- ประชำสมัพนัธ์ : ขำ่วสำรส ำคญั
- แผนผงั : แผนผงั/แผนกำรจรำจร/เสน้ทำง
- เบอรต์ิดตอ่สอบถำม
- จดุใหบ้รกิำร : แหลง่รวมจดุใหบ้รกิำรส ำคญั เช่น อำคำรจกัรพนัธุเ์พ็ญศิริ บธูประชำสมัพนัธ์ จดุปฐมพยำบำล

จดุชมถ่ำยทอดสด พืน้ที่รบัรองผูป้กครอง จดุถ่ำยภำพ จดุจองภำพถ่ำย โรงอำหำร อำคำรจอดรถ หอ้งน ำ้ ตูเ้อทีเอ็ม ฯลฯ
ในรูปแบบแผนท่ี ที่อ  ำนวยควำมสะดวกในกำรหำเสน้ทำงเพื่อไปยงัจดุใหบ้รกิำร เพียงคลกิเลอืกจดุที่ตอ้งกำร และแชรต์อ่
ต ำแหนง่บอกตอ่ไดท้นัที

ทกุทำ่นสำมำรถติดตำมขำ่วสำรงำนพิธีพระรำชทำนปรญิญำบตัร ประจ ำปีกำรศกึษำ 2564 ของมหำวิทยำลยั 
เกษตรศำสตรไ์ดท้ำงเว็บไซต ์

https://www.facebook.com/ocs.ku
https://www.ku.ac.th/th
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แหลง่ภำพและขอ้มลู : https://www.sanook.com/health/35409

เช็คเบอรโ์ทรศัพทข์องตนเอง ต้องท ายังไงบ้าง?

นอกจำกปัจจบุนัคนสว่นใหญ่จะจ ำเบอรโ์ทรศพัทค์นอื่นไมค่อ่ยไดแ้ลว้ เพรำะใคร ๆ ตำ่งก็เซฟเบอรเ์ก็บไวใ้น
เครือ่ง แตก็่มีคนจ ำนวนไมน่อ้ยทีแ่มแ้ตเ่บอรข์องตวัเองก็จ ำไมไ่ดเ้ช่นกนั ซึง่ก็อำจใชว้ิธีถำมคนรูจ้กัที่เซฟเบอรเ์รำไว้ หรอื
โทรศพัทเ์ขำ้เครือ่งคนอื่นแลว้ใหอ้กีฝ่ำยดเูบอรใ์ห้ แตค่วำมจรงิแลว้มีวิธีทีง่่ำยกวำ่นัน้ และสำมำรถดไูดด้ว้ยตวัเองโดยที่
ไมต่อ้งรบกวนคนอื่นเลย เพียงแคก่ดตำมนี ้

เช็กเบอรต์ัวเอง AIS

- กด *545# แลว้โทร. ออก
เช็กเบอรต์ัวเอง DTAC

- กด *102# แลว้โทร. ออก
เช็กเบอรต์ัวเอง Truemove H

- กด *933# แลว้โทร. ออก
เช็กเบอรต์ัวเอง TOT

- กด *153# แลว้โทร. ออก
เช็กเบอรต์ัวเอง my by CAT

- กด *99# แลว้โทร. ออก
เช็กเบอรต์ัวเอง ซิมเพนกวิน
- กด *504# แลว้โทร. ออก
หลงัจำกกดตำมที่เรำไดแ้นะน ำไปแลว้ ทำงเครอืขำ่ยจะสง่ขอ้ควำมมำแสดงที่เครือ่งมอืถือภำยในไมก่ี่วินำที เพื่อ

แจง้วำ่เบอรโ์ทรศพัทท์ี่เรำก ำลงัใชอ้ยูน่ัน้เป็นเบอรอ์ะไร โดยในบำงเครอืขำ่ยอำจมีกำรแจง้ขอ้มูลเพิ่มเติมดว้ย เช่น
ลงทะเบียนไวด้ว้ยหมำยเลขประชำชนอะไร หรอืเป็นลกูคำ้สมำชิกระดบัไหน เป็นตน้

https://www.sanook.com/health/35409/
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แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU

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


แหล่งข้อมูล : https://www.thaihealth.or.th
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https://www.thaihealth.or.th/
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แหล่งภาพและข้อมูล https://www.facebook.com/phralanofficial/posts/504921480998326

ในหลวง-พระราชนีิ เสดจ็ฯ เปิดพระบรมราชานุสาวรยี ์

รชักาลที ่9
ณ อทุยานเฉลมิพระเกยีรตฯิ เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 13 ตลุำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 17.00 น. พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั และสมเด็จพระนำงเจำ้ฯ พระบรม
รำชินี เสด็จพระรำชด ำเนินโดยรถยนตพ์ระที่นั่ง จำกพระที่นั่งอมัพรสถำน พระรำชวงัดสุติ ไปทรงเปิดพระบรมรำชำนสุำวรยี์
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภมูิพลอดลุยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ณ อทุยำนเฉลมิพระเกียรติพระบำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภมูิพลอดลุยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เขตดสุติ กรุงเทพมหำนคร

ในโอกำสนี ้ สมเด็จพระเจำ้ลกูเธอ เจำ้ฟำ้พชัรกิติยำภำ นเรนทิรำเทพยวดี กรมหลวงรำชสำรณีิสริพิชัร มหำวชัรรำชธิดำ
สมเด็จพระเจำ้ลกูเธอ เจำ้ฟำ้สริวิณัณวรี นำรรีตันรำชกญัญำ โดยเสด็จในกำรนีด้ว้ย

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

