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นบัตั %งแตอ่งค์การสหประชาชาติ ประกาศให้ปี พทุธศกัราช 2526-2535

เป็น ทศวรรษคนพิการแหง่สหประชาชาติ หรือ UNITED NATION
DECADE OF DISABLED PERSONS, 1983-1992 ยงัผลให้ประเทศ
ตา่ง ๆ รวมไปถงึองค์การตา่ง ๆ ในทกุภมูิภาคทัQวโลก ได้ตืQนตวัในการสง่เสริม

ฟื%นฟสูมรรถภาพคนพิการอยา่งกว้างขวาง มีการตดิตอ่ชว่ยเหลือซึQงกนัและกนั

ระหวา่งประเทศองค์การสมาชิกอยา่งเป็นรูปธรรม โดยการเสนอแนะประเทศ

สมาชิกสหประชาชาติ ให้ใช้ทรัพยากรเพืQอประโยชน์สงูสดุ การปอ้งกนัความ
พิการ การสนองความต้องการของคนพิการ การให้ความชว่ยเหลือทางวิชาการ

ในทกุรูปแบบตอ่ประเทศกําลงัพฒันา ตลอดจนรณรงค์เรืQองสิทธิ และความเทา่

เทียมกนัในสงัคม รวมไปถงึมีการจดักิจกรรมคนพิการ เพืQอวตัถปุระสงค์ในการ

พฒันา ทกัษะการชว่ยตวัเอง การเพิQมพนูสมรรถภาพทางกาย จิตใจ อารมณ์

และสงัคมของคนพิการ และเสริมสร้างความเข้าใจอนัดีร่วมกนั ระหวา่งคน
พิการและคนปกติ

จากการสํารวจทางสถิตขิององค์การสหประชาชาตพิบวา่ กลุม่ประเทศ

แถบเอเชีย และแปซฟิิคนี % มีจํานวนประชากรทีQเป็นบคุคลพิการมากทีQสดุในโลก

ทั %งนี %สาเหตสุว่นใหญ่เกิดมาจากปัญหาของความยากจน นอกเหนือจากนั %นก็

เป็นเพราะสาเหตขุองความรุนแรงของภยัพิบตัทิางธรรมชาติ อบุตัเิหตแุละผล
ของสงคราม และด้วยความพิการทพุพลภาพนี %เอง ทีQเริQมแพร่มากขึ %นทกุขณะ

ทางองค์การสหประชาชาติ จงึได้เร่งตระหนกัทีQหาหนทางวิธีการแก้ไขปอ้งกนั

โดยเร็ว ทั %งนี %ก็เพืQอทีQจะลดจํานวนของผู้ พิการลงให้มากทีQสดุเทา่ทีQจะทําได้ โดย

ทางคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ภาคพื %นเอเชียและแปซฟิิค ก็ได้มี

แนวนโยบายทีQจะเร่งผลกัดนัและสง่เสริมคนพิการให้อยูใ่นแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมของแตล่ะชาติ โดยได้ตั %งคณะกรรมการประสานงานให้ความร่วมมือ

ชว่ยเหลือคนพิการและองค์การตา่ง ๆ ทีQจะร่วมมือสร้างชีวิตคนพิการให้ดีขึ %น ทั %ง

ในระดบัชาตแิละระดบัสากล ตลอดจนได้เร่งพฒันาสง่เสริมให้คนพิการทั %งเดก็

และผู้ใหญ่ให้ได้รับการฟื%นฟบํูาบดัรักษา การศกึษา การฝึกฝีมือและอาชีพหรือ

แม้กระทัQงมีสว่นร่วมในกิจกรรมทางสงัคม ทั %งทางการกีฬา วฒันธรรมประเพณี
และสิQงแวดล้อม

องค์การสหประชาชาตไิด้ประกาศให้วนัทีQ 3 ธนัวาคม ของทกุปี เป็น

"วนัคนพิการสากล" เพืQอเป็นการรําลกึถงึวนัครบรอบทีQสมชัชาใหญ่องค์การ

สหประชาชาติ มีมตรัิบแผนปฏิบตักิารโลกวา่ด้วยเรืQองคนพิการ และได้ให้

ประเทศสมาชิกร่วมจดักิจกรรม เพืQอสง่เสริมความเข้าใจของสงัคมตอ่คนพิการ
และยอมรับให้เข้าร่วมกิจกรรมในด้านตา่ง ๆ และประเทศไทยในฐานะองค์การ

สมาชิก โดยมีคณะกรรมการฟื%นฟสูมรรถภาพคนพิการได้มีการขานรับวนัคน

พิการสากลและกีฬาเฟสปิกเกมส์ โดยจะมีการจดักิจกรรมสง่เสริมคนพิการใน

ด้านตา่ง ๆ ทัQวประเทศ วนัคนพิการสากล มีเปา้หมายเพืQอสร้างกระแสความ

เข้าใจตอ่คนพิการ และระดมการสนบัสนนุแก่คนพิการเพืQอศกัดิaศรี และความ
เป็นอยูข่องคนพิการ นอกจากนี %ก็ยงัชว่ยสร้างความตืQนตวัของประชาชนตอ่คน

พิการในทกุ ๆ ด้าน ทั %งด้านวฒันธรรม เศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง
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บนัทกึจากอธิการบด ี: KU innovators 

เมื$อวนัเสาร์ที$ /0 พ.ย. 45 ผมได้รับเชิญไป เปิดงาน คา่ยนกัคดิพิชิตนวตักรรม ซีซั$น 0

ที$คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกบั คณะวนศาสตร์ คณะเกษตร คณะอตุสากรรมเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์ คณะสิ$งแวดล้อม คณะบริหารธรุกิจ และคณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกนัจดั

โครงการโดยมีนิสติ นวตักร กวา่ RS คน ร่วมโครงการ เพื$อเปลี$ยน platform การเรียนรู้ ใช้
innovation based learning, project based learning, social engagement based
learning และ integrated based learning ที$มีการแขง่ขนัและร่วมกนัเรียนรู้ศาสตร์ เชิง
บรูณาการ จงึเป็นรูปแบบที$นา่ตดิตามความสําเร็จเป็นอยา่งมาก โดยได้มีเปา้หมายทั Zงสร้าง

นวตักรรมที$สามารถจดสทิธิบตัรได้ โดยในปีที$ผา่นมาในซีซั$นที$ / ซึ$งสามารถดําเนินการ ได้

อยา่งดีเยี$ยม และหลายผลงานนําไปสูก่ารจดสทิธิบตัร

ปีนี Zเป็นซีซั$นที$ 0 มีความสมบรูณ์มากขึ Zนทั Zงการเลือกโจทย์จริง จากโครงการหลวงดอย

อา่งขาง การสร้างนวตักรรม ผลติภณัฑ์สีเขียว green products การสร้างงานให้ชมุชนบน
ที$สงู และผลติภณัฑ์เพื$อสนบัสนนุโครงการหลวง ทําให้นิสติได้เรียนรู้มากมาย ทั Zงชมุชน

มลูนิธิโครงการหลวง teamwork การบรูณาการความรู้ ผมเหน็ความตื$นเต้นและความตั Zงใจ
ที$นิสติ จะได้ร่วมกนัทํางาน และมี platform ที$นิสติจะมีการสร้างนวตักรรม และประกวด
แขง่ขนัในชว่งเกษตรแฟร์

ผมขอขอบคณุ ทกุคณะที$ได้กลา่วมา ได้ร่วมกนัสร้างโครงการบรูณาการและนวตักรรม

ร่วมกนั นอกจากมหาวิทยาลยัสนบัสนนุแล้ว ยงัได้รับการสนบัสนนุ จากมลูนิธิโครงการหลวง

และไทยเบฟ เชียร์นิสติและอาจารย์ coach ทั Zง R คณะ ครับ

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

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

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้จดัทําแผนทีQอาคารจอดรถภายในไว้ทีQเวบ็ไซต์ https://kuparking.ku.ac.th
เมืQอทา่นเข้าไปในเวบ็ไซต์ ทา่นจะเหน็เมนตูา่ง ๆ บริเวณด้านซ้ายของเวบ็ไซต์ ให้ทา่นคลิกเลือกทีQหวัข้อตา่ง ๆ ดงันี %
b. อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1

e. อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2

f. อาคารจอดรถวิภาวดี

g. อาคารจอดรถบางเขน

หลงัจากทีQทา่นได้คลิกเลือกหวัข้ออาคารจอดรถทีQทา่นต้องการแล้ว จะปรากฏเส้นทางบนกเูกิล แสดงให้เหน็วา่
ทา่นสามารถเดนิทางจากถนนงามวงศ์วาน หรือถนนวิภาวดี เพืQอเข้าไปยงัอาคารจอดรถของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

พร้อมกบัการรายงานสถานะวา่ทีQอาคารจอดรถแตล่ะอาคารมีทีQวา่งให้ทา่นสามารถจอดรถได้จํานวนกีQคนั

สภา มก. มีมตอินุมัตจัิดตั Qงคณะแพทยศาสตร์ มก.

แผนที:อาคารจอดรถภายใน มก.

สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในการประชมุครั %งทีQ bh/ejkj เมืQอวนัทีQ fb ตลุาคม พ.ศ. ejkj มีมตอินมุตัจิดัตั %ง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ นบัเป็นยา่งก้าวทีQสําคญัในการรับใช้สงัคม และประเทศชาติของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ในทศวรรษทีQ l เพืQอดําเนินการจดัการเรียนการสอน วจิยั เพืQอการผลิตแพทย์ และให้บริการ

ทางการแพทย์ แก่ประชาชนในบริบทของเวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวตักรรม (Agro-Medicine and Bio-
Innovation) ทกุทา่นสามารถตดิตามเกีQยวกบัคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้ทีQเฟซบุ๊ค
https://www.facebook.com/profile.php?id=100086218923974

https://www.facebook.com/PublicRelations.KU
https://kuparking.ku.ac.th/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100086218923974&__cft__%5b0%5d=AZVZHMi8m-9o8tLaFO33MTAbQQcDa8m61M47cnhvZ7OXfh9M1Z2hYO5RN5WTmxt66yeJV8kiEEbmm9j2Rue3fZwewouTkj6wUp4r0bLSMgZ3NS3RTnjb5uFsKP3SxEmx3WTljwE0E18vG5STVrsv4jkPP4eWlLkX8R8TbuDalYTKPTM6Lsj_PooLg6H7G3J_TYM&__tn__=-UK-R
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มก. ทลูเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑติกติตมิศักดิY

แด่ เจ้าชายมุฮัมมัด บนิ ซัลมาน บนิ อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีความซาบซึ %งในพระมหากรุณาธิคณุ พระอจัฉริยภาพและพระปรีชาสามารถ ในด้าน

ศาสตร์แหง่แผน่ดนิเพืQอการพฒันาทีQยัQงยืน เพืQอพระราชทานตอ่การปฏิบตัิ ก่อให้เกิดการพฒันาทีQยัQงยืนด้วยสํานกึในพระ
อจัฉริยภาพดงักลา่วข้างต้น สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในคราวประชมุครั %งทีQ bh/ejkj เมืQอวนัทีQ fb ตลุาคม

พ.ศ.ejkj ได้มีมตเิป็นเอกฉนัท์ ขอพระราชทานทลูเกล้าทลูกระหมอ่มถวายปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิa

สาขาวิชาศาสตร์แหง่แผน่ดนิเพืQอการพฒันาทีQยัQงยืนแด่ เจ้าชายมฮุมัมดั บนิ ซลัมาน บนิ อบัดลุอะซีซ อาล ซะอดู

ในวนัทีQ bl พฤศจิกายน พ.ศ. ejkj มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้ทลูเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต

กิตตมิศกัดิa Doctor of Phylosophy (Knowledge of the Land for Sustainable Development) แด่ H.R.H.
Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (เจ้าชายมฮุมัมดั บนิ ซลัมาน บนิ อบัดลุอะซีซ อาล

ซะอดู) มกฎุราชกมุาร และนายกรัฐมนตรีแหง่ราชอาณาจกัรซาอดุีอาระเบีย โดยผู้บริหารกระทรวงการอดุมศกึษา

วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้เข้าเฝา้ทลูเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต

กิตตมิศกัดิa ประกอบด้วย

b. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหลา่ธรรมทศัน์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและ
นวตักรรม

e. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศวิิไล ปลดักระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม

f. ดร.กฤษณพงศ์ กีรตกิร นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

g. ศาสตราจารย์ ดร.พีระศกัดิa ศรีนิเวศน์ อปุนายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

j. ดร. จงรัก วชัรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
k. รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวลัย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

w. รองศาสตราจารย์ ดร. กมัปนาท เพญ็สภุา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์

x. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. นชุนาถ มัQงคัQง รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

l. รองศาสตราจารย์ ดร. บญัชา ชิณศรี ผู้ชว่ยอธิการบดี

https://www.facebook.com/PublicRelations.KU
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ขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื Qนที:อาคาร สบค.

ผู้อาํนวยการสาํนักบริการคอมพวิเตอร์

รับรางวัลนักวจัิยฯ ปี \]^_

ด้วยสํานกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมคัรเลือกผู้ประกอบการ

ร้านค้า เพืQอจดัจําหนา่ยอาหารและเครืQองดืQม บริเวณชั %น b อาคารสํานกับริการคอมพิวเตอร์ จํานวน b ร้าน บริเวณห้อง

Co-Learning Space (A) ขนาดพื %นทีQ kk.f ตารางเมตร ขอเชิญทา่นผู้สนใจเชา่พื %นทีQอาคารสํานกับริการ

คอมพิวเตอร์ เข้าดรูายละเอียดได้ทีQเวบ็ไซต์ https://ocs.ku.ac.th/2019/pr-007-65/ โดยยืQนเอกสาร
หลกัฐานประกอบการยืQนแบบความจํานงเชา่พื %นทีQทั %งหมด ในวนัจนัทร์ทีQ bl ธนัวาคม พ.ศ. ejkj ตั %งแตเ่วลา l.hh-

bk.hh น. ทีQงานพสัดุ ชั %น w อาคารสํานกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โทรศพัท์ h-ejke-hljb-k ตอ่

keejbw ในวนัและเวลาราชการ

เมืQอวนัศกุร์ทีQ ex ตลุาคม พ.ศ. ejkj เวลา l.hh น. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์และสถาบนัวิจยัและพฒันาแหง่

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จดังานมอบรางวลัผลงานวิจยัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดย รศ.ดร.อนนัต์ ผลเพิQม
ผู้ อํานวยการสํานกับริการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวลันกัวิจยัผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจยัตีพิมพ์ระดบันานาชาติ ปี ejkf ณ

ห้อง Auditorium ชั %น f อาคารสํานกับริการคอมพิวเตอร์

https://www.facebook.com/ocs.ku
https://www.tam.ocs.ku.ac.th/archive/index.html
https://ocs.ku.ac.th/2019/pr-007-65/
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สบค. แจ้งปรับปรุงอุปกรณ์

ค้นหาเส้นทางเครือข่ายเพื:อเพิ:มประสิทธิภาพ 

(วันที: ] และ a\ พ.ย. ^] เวลา \\.bb-\_.]d น.)

https://www.facebook.com/ocs.ku
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รู้เท่ากับรอด ก้าวพ้นนาทชีีวติ

การลดความสญูเสียจากการเจ็บป่วยฉกุเฉิน เป็นสิQงทีQทกุคนสามารถทําได้ เพียงแคต้่องเรียนรู้วิธีทีQถกูต้อง เพราะ
หากไมมี่ความรู้ ไมเ่ข้าใจวิธีการชว่ยเหลือ อาจกลายเป็นการซํ %าเตมิให้การเจ็บป่วยฉกุเฉินนั %นเลวร้ายลงกวา่เดมิได้

สาเหตนีุ %เพราะทําให้เราจําเป็นต้องมีความรู้พื %นฐานในการชว่ยเหลือผู้ อืQน

การเจ็บป่วยฉกุเฉินมีหลายรูปแบบ ไมว่า่จะเป็นอบุตัเิหตทีุQทําให้เกิดบาดแผลฉีกขาด ไฟไหม้ เสียเลือด กระดกูหกั

หมดสติ การบรรเทาอาการ หรือชว่ยเหลือเบื %องต้นในแตล่ะกรณีนั %น มีความแตกตา่งกนัออกไป และสิQงทีQควรทําเมืQอเวลา

พบเหตฉุกุเฉินคือ
b. ตั %งสติ ประเมินสถานการณ์ได้อยา่งถกูต้อง จะทําให้ผู้ประสบเหตุ และผู้ชว่ยเหลือปลอดภยัทีQสดุ

e. โทรศพัท์แจ้ง bkll แจ้งข้อมลูเหตกุารณ์ทีQพบอยา่งละเอียด แจ้งสถานทีQเกิดเหตกุารณ์อยา่งชดัเจน พร้อมกบั

ให้หมายเลขโทรศพัท์สําหรับการตดิตอ่กลบั

f. การชว่ยเหลือเบื %องต้นขึ %นอยูก่บัสถานการณ์ เชน่ การห้ามเลือดกรณีเกิดบาดแผล การปัyมหวัใจกรณีหวัใจหยดุ

เต้น
g. กรณีชว่ยเหลือผู้ ป่วยทีQหมดสติ ต้องดสูถานการณ์รอบตวัผู้ ป่วยวา่ปลอดภยัไหม จากนั %นให้เข้าไปเขยา่ตวัผู้ ป่วย

ทีQหมดสตเิบา ๆ เพืQอเช็กการรู้ตวั กรณีทีQสงสยัวา่จะมีการบาดเจ็บทีQศรีษะและคอ ให้ขยบัตวัผู้ประสบเหตใุห้น้อยทีQสดุ

เพราะการขยบัตวัผู้ ป่วยนั %น อาจทําให้เกิดอาการบาดเจ็บทีQกระดกูสนัหลงั เว้นแตก่ารขยบัตวัผู้ ป่วยให้ทางเดนิหายใจ

เปิดโลง่ขึ %น

j. การตรวจดกูารหายใจของผู้ ป่วย ให้ผู้ชว่ยเหลือเอียงหแูนบเข้าใกล้ปาก และจมกูของผู้ ป่วยทีQหมดสติ เพืQอทีQจะ
ฟังเสียงหายใจ โดยใช้แก้มเป็นตวัสมัผสัลมหายใจ ทีQอาจจะออกมาจากปากหรือจมกูของผู้ ป่วย และให้สงัเกตทีQหน้าอก

ของผู้ ป่วยวา่ มีสญัญาณการกระเพืQอมตวัขึ %นลงเป็นจงัหวะหรือไม่ ขั %นตอนนี %จะใช้เวลาประมาณ bh วนิาที หากปากของ

ผู้ ป่วยขยบั แตห่น้าอกไมข่ยบั ให้เริQมปัyมหวัใจผู้ ป่วยทนัที

j.b หากผู้ ป่วยมีอาการหายใจเป็นปกติ ให้สงัเกตอาการทกุ ๆ e นาที และรอจนกวา่ทีมฉกุเฉิน bkkl จะมาถงึ

j.e หากผู้ ป่วยมีอาการหายใจไมเ่ป็นปกติ ผู้ชว่ยเหลือต้องรีบปัyมหวัใจทนัที โดยกดทีQหน้าอกของผู้ ป่วย
จํานวน fh ครั %ง สลบัมาเป่าปาก เพืQอชว่ยหายใจ จํานวน e ครั %ง และใช้เครืQองช็อกหวัใจด้วยไฟฟา้อตัโนมตัิ

https://www.thaihealth.or.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94-%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4/
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ในหลวง-พระราชินี 

ทรงรบัผูนํ้าอเปค ณ พระที<นั <งจกัรีมหาปราสาท

เมืQอวนัศกุร์ทีQ bx พฤศจิกายน ejkj เวลา bw.gk น. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

เสดจ็ออกพร้อมด้วย สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟา้สิริวณัณวรี นารีรัตนราชกญัญา ณ พระทีQนัQงจกัรีมหาปราสาท
พระบรมมหาราชวงั ทรงรับพระประมขุ ประธานาธิบดี และพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกรัฐมนตรี และผู้แทนประเทศ

ซึQงเป็นผู้ นําเขตเศรษฐกิจ และแขกพิเศษ พร้อมด้วยคูส่มรส เฝา้ทลูละอองธุลีพระบาท ในโอกาสทีQเสดจ็พระราชดําเนิน และ

เดนิทางมาเยือนประเทศไทย เพืQอเข้าร่วมการประชมุกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภมูิภาคเอเชีย - แปซฟิิก หรือ เอเปค

(Asia - Pacific Economic Cooperation : APEC) ครั %งทีQ el ระหวา่งวนัทีQ bx-bl พฤศจิกายน พ.ศ. ejkj ณ ศนูย์การประชมุ

แหง่ชาตสิิริกิติa กรุงเทพมหานคร
ในการนี % พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วย สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟา้-

สิริวณัณวรี นารีรัตนราชกญัญา ฉายพระบรมฉายาลกัษณ์ร่วมกบัผู้ นําเขตเศรษฐกิจ และแขกพิเศษ พร้อมด้วยคูส่มรส

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

