
     โซน ๕ การใชประโยชนหอประชุม  กลาวถ ึงการใช ประโยชนหอประชุม มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตรในการจัดงานพิธี กิจกรรม รวมทั้งเปนที่ทำการของหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร

     Zone 5, “The Past and Present Use of Kasetsart University Auditorium”, displays 

the use of the auditorium for different ceremonies, activities, and administrative work.

     โซน ๖ อุทยานวิจัย  แสดงเหตุการณการจัดนิทรรศการ “อุทยานวิจัย” 

ในงานวันเกษตรแหงชาติประจำปพ.ศ. ๒๕๓๘

     Zone 6, “The Research Park”, exhibits activities during the 

Research Park exhibition on the National Agriculture Day in 1995.

   

    ใตรมนนทร ี เปนหองนิทรรศการหมุนเวียน  สำหรับจัดนิทรรศการ

หมุนเวียนตามวาระโอกาสสำคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้

 

      โซน ๑ ปฐมบท  แสดงพระบรมราโชวาทในพิธ ี
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คร้ังแรกและคร้ังสุดทาย พรอมมัลติมีเดียแสดงพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตรและพระบรมวงศานุวงศ  ณ หอประชุม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     Zone 1, “The Prologue”, displays the first and 
the last royal guidance at the Royal Presentation 

    
of Diplomas Ceremonies, along with multimedia presentations of the royal duties 

performed at Kasetsart University Auditorium.

     โซน ๒ หอประชุม บอกเลาประวัติความเปนมาของหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

     Zone 2, “The Auditorium”, displays the historical background of Kasetsart University  

Auditorium. 

     โซน ๓ นนทรี ตนไมสัญลักษณ  

เปนเรื ่องราวของตนนนทรี ตนไม

ส ัญล ั กษณ ของมหาว ิทยาล ั ย

เกษตรศาสตร และวันทรงปลูก

ตนนนทรี ๙ ตน

     Zone 3, “Non si, the Symbolic Tree”, exhibits stories 

of Non si, the symbolic tree of Kasetsart University, and 

the Non si Tree Planting Memorial Day 

     โซน ๔ พระราชทานเพลงและทรงเยี่ยมนนทรี  แสดงเหตุการณ

วันพระราชทานเพลงพระราชนิพนธ “เกษตรศาสตร” และการเสด็จ “เยี่ยมตนนนทรี” ที่ทรงปลูก และ 

“ทรงดนตรี”  พรอมทั้งนำเสนอมัลติมีเดียเกี่ยวกับภาพยนตรสวนพระองค   ซึ่งเปนเหตุการณในคราว

เสด็จพระราชดำเนินยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดวยพระราชกรณียกิจตางๆ

    

     Zone 4, “Performance of “Kasetsart” by H.M. the 
King Rama IX and his Visits to the Non si Trees”,  illustrates 
1) what happened on the day when H.M. the King Rama IX 
performed “Kasetsart”, his musical composition for Kasetsart 
 University; and 2) his visits to the Non si trees he had planted, 
along with his music performances. This zone also shows 
H.M. the King Rama IX’s private film about his royal duties 
at Kasetsart University.

    

    “Under the Cool Shade of the Non si Trees” is 

an exhibition room for temporary presentations 

concerning important events of Kasetsart University:

   ๑. วันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

งานเกษตรแหงชาติ และงานเกษตรแฟร  จัดระหวางเดือน

มกราคม – เมษายน

   1. The foundation day of Kasetsart University, 

the National Agriculture Fair, and Kaset Fair 

(January-April)


