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โครงการ วิทยาศาสตร์คุณหนู

 นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม เป็นประธานมอบวุฒิบัตร

ให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นอนุบาล ๒ ในโครงการ  “สู่ฝัน บัณฑิตน้อย” ณ โรงเรียน

เทศบาลวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์ วิทยาคาร) 

บัณฑิต
น้อย...
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 สภาเทศบาลต�าบลบ้านแหลม ได้ประชุมสภาเทศบาล

ต�าบลบ้านแหลม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ�าปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๙ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น ณ ห้องประชุมเทศบาลต�าบล

บ้านแหลม ชั้น ๒

ประชุม สภา
เทศบาลต�าบลบ้านแหลม 

 จดัขึน้เพือ่ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการบริหารจดัการชมุชนและเพิม่

ช่องทางให้ชุมชนร่วมรับฟัง เสนอความคิดเห็น เสนอปัญหา ความต้องการ  

เสนอแนะแนวทางการพฒันาชมุชนผ่านตวัแทนชุมชนในการแก้ไขปัญหา และ

พัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลต่อไป

จัดกิจกรรมโครงการ

พลังชุมชน
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 นายทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม และ

คณะ ให้การต้อนรบันายชาญวจิารณ์ เกยีรตวิฒิุนนท์ นายกเทศมนตรตี�าบลจนัด ีในโอกาส 

น�าคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้น�าและคณะกรรมการชุมชน เดินทางมาศึกษาดูงานการพัฒนา

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมอาชีพของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ณ เทศบาลต�าบล

บ้านแหลม อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงาน

 นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม นายทัตณัชพงษ์ 
เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม นางปิ่นทอง ศรจังหวัด  
ปลัดเทศบาลต�าบลบ้านแหลม ให้การต้อนรับบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร
เทศบาลต�าบลบรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ในโอกาสศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต�าบลบ้านแหลม



3

 วันที่ ๑-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ กองการศึกษา เทศบาลต�าบล

บ้านแหลม ได้จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลต�าบล

บ้านแหลม การแข่งขันเปตอง ประจ�าปี ๒๕๖๐ ประเภททีมหญิง 

ทีมชาย และทีมผสม ณ สนามเปตองหน้าเทศบาลต�าบลบ้านแหลม

โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลต�าบลบ้านแหลม

การแข่งขัน
เปตอง

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต�าบล 

บ้านแหลมบูรณาการร่วมกับ รพ.บ้านแหลม ออกตรวจ

สุขาภิบาลอาหาร และความสะอาดด้วยชุดทดสอบ (SI 2)...

ร้านอาหารในเขตเทศบาลต�าบลบ้านแหลม

ตรวจ      สุขาภิบาล
ร้านอาหาร
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 นายวัน เมฆอัคคี นายก

เทศมนตรีต�าบลบ้านแหลม พร้อม

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาล จัด

กิจกรรมรดน�้าด�าหัวผู ้สูงอายุเนื่อง

ในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เพ่ือ

สืบสานประเพณีไทย ณ ส�านักงาน

เทศบาลต�าบลบ้านแหลม โดยมี

นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอ�าเภอ

บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติ

เป็นประธานเปิดงาน

เทศบาลต�าบลบ้านแหลม บูรณาการงานร่วมกับปศุสัตว์อ�าเภอฯ 

ตรวจเขียงจ�าหน่ายเนื้อสัตว์
ที่ตลาดน�้าเพชร

รดน�า้ด�าหัว
ขอพร
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เทศบาลต�าบลบ้านแหลม ประสานศูนย์คนไร้ที่พึ่ง จ.เพชรบุร ีมอบเครื่องอุปโภคบริโภค 

และเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมอ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลต�าบลบ้านแหลม 

เก็บขยะในแม่น�า้บริเวณคุ้งตาไปล่ หมู่ ๗

ช่วยเหลือ
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลอกท่อระบายน�้า ซอยเทศบาล ๘ หมู่ที่ ๖

โครงการสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่

โครงการก่อสร้างรางระบายน�้า ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเทศบาล ๕ หมู่ที่ ๖
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โครงการก่อสร้างรางระบายน�้า ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกจากถนนชลประทาน หมู่ที่ ๔

โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน�า้ ค.ส.ล. ซอยเทศบาล ๒๔ หมู่ที่ ๔

 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน�า้ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยบ้านนายสนิท ภิญโญ หมู่ที่ ๖ 

ต�าบลบ้านแหลม ท�าการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๓.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
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โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างรางระบายน�า้ ค.ส.ล. รูปตัวยู 
ตั้งแต่ปากทางเข้าถนนประมงเจริญ ถึงเชิงสะพานสร้อยทอง หมู่ที่ ๘ ต�าบลบ้านแหลม ได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐
โครงการ    นิทานหรรษา

โครงการ
นิเทศการศึกษา
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 โครงการวันเทศบาล เมื่อ

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เทศบาล

ต� าบลบ ้ านแหลมโดยการน� าของ

นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรี

ต�าบลบ้านแหลมพร้อมคณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการ

งาน พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลต�าบล

บ้านแหลม ร่วมท�าบุญเลี้ยงพระ ถวาย

ปิ่นโตและสังฆทานจัดกิจกรรม ๕ ส 

พัฒนาถนนสาธารณะ ปล่อยพันธุ ์ 

สตัว์น�า้ เนือ่งในวนัเทศบาล ๒๔ เมษายน 

๒๕๖๐

 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ให้แก่ประชาชนและกลุ่มสตรีในเขต

เทศบาล ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยได้ฝึกสอนท�าขนมชั้น เทียนเจล 

และน�า้ยาล้างจาน ให้แก่ประชาชนและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล 
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๑. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ 

๒. จัดกิจกรรมสูงวัยบ้านแหลม แข็งแรงอายุยืน 

๓. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานที่เทศบาลต�าบลหลักห้า จังหวัดสมุทรสาคร 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

  จดัขึน้เมือ่เดอืนพฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ 

ชุมชนในเขตเทศบาลและศึกษาดูงานโครงการพระราชด�าริและนิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ โครงการประตู

ระบายน�้าคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จ.สมุทรปราการ และ

ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน องค์การบริหารส่วนต�าบล 

ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

โครงการฝึกอบรม
คณะกรรมการชุมชน

ในเขตเทศบาล
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สุขภาพผู้สูงอายุ
โครงการมหกรรม



11

	 เมื่อวันที่	๙	มิถุนายน	๒๕๖๐	 เทศบาล

ต�าบลบ้านแหลม	 และประชาชนกลุ่มจิตอาสา

ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์	 เพ่ือใช้ร ่วมใน 

พิธีถวายพระเพลงิ	พระบรมศพ	พระบาทสมเดจ็ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ในวันที	่๒๖	

ตุลาคม	๒๕๖๐	ณ	ห้องประชุมเทศบาลต�าบล

บ้านแหลม	ชั้น	๓		จ�านวน	๑,๕๐๐	ดอก	

โครงการกิจกรรมเรียนรู้

ประเมินพัฒนาการเด็ก (EQ, IQ, MQ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การท�าดอกไม้จันทน์

โครงการพัฒนาประสิทธิผล

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

โครงการ

	 ระบบประกันคุณภาพภายใน

และแผนพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนา

เดก็เลก็สงักัดเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	

เมื่อวันที่	๒๔-๒๘	เมษายน	๒๕๖๐	
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โครงการปรับปรุงหลักสูตร 

กระบวนการเรียนการสอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เมื่อวันที่ ๑-๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

 	 วันท่ี	 ๑๑	พฤษภาคม	๒๕๖๐	 ส�านักงานส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่น	จังหวัดเพชรบุรี	จัดโครงการอบรมเพื่อ

เพิม่ทกัษะการสร้างภูมคิุม้กันในเดก็ปฐมวัย	ศนูย์พัฒนาเดก็

เล็กให้กับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 กว่า	 ๒๐๐	 คน	 โดยมี 

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร	 รองผู ้ว่าราชการจังหวัด

เพชรบุรีเป็นประธานเปิดการอบรม	ณ	ห้องประชุมชั้น	๓	

เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	อ.บ้านแหลม	โดยมีการให้ความ

รู้เก่ียวกับแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ือ

สร้างภูมิคุ ้มกันให้กับเด็กปฐมวัย	 การปลูกฝังการสร้าง

ภูมคิุม้กัน/การจดัท�าและการน�าสือ่การเรยีนรูเ้ชงิสร้างสรรค์

ใช้ในการสอนเด็กปฐมวัย

โครงการอบรม

เพื่อเพิ่มทักษะการสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย

 นายวัน เมฆอัคคี	นายกเทศมนตรีต�าบล

บ้านแหลม	 เป็นประธานเปิดธนาคารขยะรีไซเคิล	

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยครบวงจร	 โดยมี

ชุมชนทั้ง	๙	ชุมชนเข้าร่วมโครงการ

ธนาคารขยะรีไซเคิล



13

โครงการฝึกทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ 
เมื่อวันที่ ๒๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๓-๗ เมษายน ๒๕๖๐

โครงการสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่

	 เดือนเมษายน	๒๕๖๐	จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปรับปรุงภูมิทัศน์และการรักษาความสะอาด

และเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณหน้าบ้าน
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โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา

	 กองการศึกษา	 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	 

ได้จัดท�าโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	 ประจ�า

ปี	 ๒๕๖๐	 ในวันที่	 ๖-๗	 กรกฎาคม	๒๕๖๐	 โดย 

มวีตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสรมิการปฏิบตัติามแนวทาง

ศาสนา	ด�ารงรักษาไว้ซึง่ประเพณีของชาวพุทธและ

เป็นการบ�ารงุรกัษาศลิปะจารตีประเพณีภมูปัิญญา

ท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน	 จึงจัดให้

มีกิจกรรมท�าบุญตักบาตร	 ฟังพระธรรมเทศนา	

และถวายเทียนพรรษา	ณ	วัดลักษณาราม	ต�าบล

บ้านแหลม	อ�าเภอบ้านแหลม	จังหวัดเพชรบุรี

ประจ�าปี ๒๕๖๐
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	 กองการศึกษา	 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	 ได้จัดโครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กเล็ก	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๐	 

ภายใต้การน�าของนายวนั เมฆอัคคี นายกเทศมนตรตี�าบลบ้านแหลม	เมือ่วนัศกุร์	ที	่๒๑	กรกฎาคม	๒๕๖๐	ณ	อาคาร	

อปพร.	 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	 เพื่อชี้แจงนโยบายของเทศบาลต�าบลบ้านแหลมในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	

โครงการต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปกครอง	ชุมชน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในการดูแลเด็กเล็ก

โครงการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กเล็ก ประจ�าปี ๒๕๖๐

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนน�าทางด้านสุขภาพ

	 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	

เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	 ได้จัดท�าโครงการ

ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนน�าทาง

ด้านสุขภาพ	 เมื่อวันที่	 ๒๐-๒๑	 กรกฎาคม	

๒๕๖๐	 ณ	 ห ้องประชุมเทศบาลต�าบล

บ้านแหลม	ชั้น	๓
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มอบใจถวายอาลัยแด่ในหลวง ร.๙ 
	 คณะแพทย์ศาสตร์	๓	มหาวิทยาลยั	คอื	มหาวิทยาลยั

สงขลานครินทร	์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	และมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่	 ได้จัดโครงการ	๓	สถาบันแพทย์ภูมิภาครวมใจ

ไทย	 วิ่งปั่น-ปันน�้าใจ	 ระหว่างวันที่	 ๒๒-๒๘	 กรกฎาคม	

๒๕๖๐	 และได้วิ่งผ ่านเส้นทางในเขตเทศบาลต�าบล

บ้านแหลม	และได้แวะพักที่เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	เมื่อ

วันเสาร์ท่ี	 ๒๒	กรกฎาคม	๒๕๖๐	 เวลา	๑๔.๐๐	น	 เพ่ือ

รับบริจาคเงิน	 และจัดจ�าหน่ายเสื้อ	 ของที่ระลึก	 โดยจะน�า 

รายได้ท้ังหมดไปใช้ในการรักษาพยาบาล	จัดซื้อเครื่องมือ

และอุปกรณ์ทางการแพทย์	 รวมถึงก่อสร้างอาคารท่ีพัก

ส�าหรับผู้ป่วยยากไร้

ต้อนรับคณะแพทย์

1 ท้องถิ่น 1 ถนนสวยงาม

	 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	ได้จัดกิจกรรม	๑	ท้องถิ่น	๑	ถนนสวยงาม	เมื่อวันพฤหัสบดี	ที่	๒๗	กรกฎาคม	๒๕๖๐ 

ตามโครงการท้องถ่ินเพชรบุรีสวยด้วยมือเรา	 โดยใช้ถนนสายเพชรบุรี-บ้านแหลม	 (ฝั ่งตะวันตก)	 รหัสสายทาง	 

พบ.ถ.๑๑-๐๐๑	(จากวงเวยีนตลาดก่ิงแก้ว-สามแยกหมูท่ี่	๖)	เป็นพืน้ท่ีด�าเนินการ	โดยมวีตัถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนัก 

ถึงการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย	ความสะอาด	สวยงาม	ต่อท้องถิ่น	และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
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	 กองการศึกษา	 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	จัดกิจกรรมโครงการสืบสาน

การอนุรักษ์หัตถกรรมว่าวไทย	โดยฝึกอบรมประดิษฐ์ว่าวไทย	ระหว่างวันที่	๓-๔	

สิงหาคม	๒๕๖๐	ณ	โรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม	(สมุทรราษฎร์วิทยาคาร)	

ต.บ้านแหลม	อ.บ้านแหลม	จ.เพชรบรุ	ีโดยมวัีตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสรมิ

การเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมว่าวไทย

โครงการสืบสานการอนุรักษ์หัตถกรรมว่าวไทย

	 เทศบาลต�าบลบ้านแหลมร่วมกับอ�าเภอบ้านแหลมท�ากิจกรรม

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	๖๕	พรรษา	ในวันศุกร์ที	่๒๘	กรกฎาคม	

๒๕๖๐	 โดยช่วงเช้า	๗.๐๐	น.	 มีพิธีตักบาตร	 ข้าวสาร	 อาหารแห้ง	 และ 

ช่วง	๑๐.๑๙	น.	พัฒนาท�าความสะอาดร่องน�้าบริเวณห้องสมุดประชาชน	

หมู่ที	่๔	ต.บ้านแหลม	อ.บ้านแหลม	จ.เพชรบุรี

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
กิจกรรม

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
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โครงการวันสืบสานการอนุรักษ์แม่น�า้เพชรบุรี

	 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	 

จดัโครงการวันสบืสานการอนุรกัษ์แม่น�า้เพชรบรุ	ีวนัที	่๗	สงิหาคม	๒๕๖๐	

ณ	บริเวณวิหารหลวงพ่อสัมฤทธ์ิ	 วัดต้นสน	 อ�าเภอบ้านแหลม	 จังหวัด

เพชรบรุ	ีเพ่ือเป็นการน้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธิคณุของสมเดจ็พระเทพ- 

รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ที่เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีหลั่งน�า้ 

คืนชีวิตให้แก่แม่น�า้เพชรบุรี
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โครงการแข่งขันทักษะ

	 กองการศึกษา	 เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	 
จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
เพือ่ปลกูฝังวินยัรกัการใฝ่รู	้ใฝ่เรยีน	และพฒันาตนเอง
ในทุก	ๆ	ด้าน

วิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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	 เทศบาลต�าบลบ้านแหลมจัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	 ของพนักงานเทศบาล	ลูกจ้างประจ�า	 

และพนักงานจ้าง	เทศบาลต�าบลบ้านแหลม	ประจ�าปี	๒๕๖๐	วันเสาร์ที่	 

๑๙	สิงหาคม	๒๕๖๐	ณ	ห้องประชุมเทศบาลต�าบลบ้านแหลม	ชั้น	๓

เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
โครงการฝึกอบรม

ในการปฏิบัติงาน

โครงการฝึกอบรม

ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ
่ายพลเรือน (อปพร.)

	 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 จัดท�าโครงการ 

ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	 (อปพร.)	 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกอบรมทบทวน	 สมาชิกอาสาสมัคร

ป้องกันภยัฝ่ายพลเรอืน	ด้านระเบียบวินยัและด้านกฎหมายจราจร	

ตลอดจนระเบียบกระทรวงมหาดไทย	 ว่าด้วยกิจการอาสาสมัคร

ป้องกันฝ่ายพลเรือน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	ทบทวนข้ันตอนการปฏิบัติ

หากเกิดเหตุในพ้ืนที่	 ฝึกระเบียบแถว	 การฝึกท่าบุคคลมือเปล่า	 

เมือ่วันศกุร์	ที	่๒๕	สงิหาคม	๒๕๖๐	ณ	ศนูย์	อปพร.	เทศบาลต�าบล

บ้านแหลม



มหาราชินี
 นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีต�าบล

บ้านแหลม	พร้อมด้วย	 คณะผู้บริหาร	 สมาชิกสภา

เทศบาล	 หัวหน้าส่วนการงาน	 พนักงาน	 ลูกจ้าง 

ในสังกัด	 ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ	์พระบรมราชินีนาถ	 ในรัชกาลที่	๙	

(๑๒	สิงหามหาราชินี)	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๐	 เพ่ือถวาย

เป็นราชสกัการะเนือ่งในวโรกาสท่ีสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	

พระบรมราชินีนาถ	ทรงเจริญพระชนมายุ	๘๕	พรรษา	

ณ	บริเวณมณฑลพิธีที่ว่าการอ�าเภอบ้านแหลม	 เมื่อ 

วันที่	๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๐

๑๒ สิงหา
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