ฉบับที่ 12 ประจำเดือนกรกฎำคม 2560

จดหมายข่าวงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
หน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-500-000 ต่อ 6079 Facebook/งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 วันสำคัญ ประจำเดือนกรกฎำคม 2560
วันหยุดครึ่งปีธนำคำร 1 กรกฎาคม 2560
วันอำสำฬหบูชำ 8 กรกฎาคม 2560 (วันหยุดราชการ)
วันเข้ำพรรษำ 9 กรกฎาคม 2560 (วันหยุดราชการ)
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2560 (วันหยุดราชการ)
วันภำษำไทยแห่งชำติ 29 กรกฎาคม 2560
ขอบคุณข้อมูลจำกอินเตอร์เน็ต
เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสานึกให้คนไทยทั้งชาติ ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของภาษาไทย

 เรียนรู้และเผยแพร่โครงกำรพระรำชดำริ คุณพงศกร สวัสดิ์มาก บุคลากรหน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
นาผู้นานักศึกษาจากองค์การนักศึกษาภาคปกติ เข้าร่วมโครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดาริ ระหว่ างวันที่
18 - 25 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จังหวัด
เพชรบุรี จัดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยศิลปากร
วันยำเสพติด คุณกิตติพงษ์ ทับพยุง คุณวรรณพร คูณเกื้อ
จ่าสิบตรีธนากร ทองกล่อม บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา พร้อม
ด้วยคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
โลก จัง หวัดฉะเชิงเทรา ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน
2560 ณ ศาลากลางจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา โดยมี ศู น ย์ ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม และท้องถิ่น จัดนิทรรศการในงานดังกล่าวด้วย

เชิดชูเกียรตินักศึกษำผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา
อธิการบดี มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้นานักศึกษาและ
นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา
2559 โดยมีกรรมการองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสร
นักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก และนักศึกษาที่ สร้า ง
ชื่อเสียงจากทุกคณะ เข้ารับเกียรติบัตรโดยพร้อมเพรียงกัน ใน
วันไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2560 วัน ที่ 29 มิถุน ายน 2560
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทั้งสองแห่ง

 เชิดชูเกียรติศิษย์เก่ำดีเด่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร
ภู่ผะกา อธิการบดี และอาจารย์วัลลพ ไกรกุล นายกสมาคมศิษย์
เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร
เชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ละช่ อ ดอกไม้ แ สดงความยิ น ดี แ ก่ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ดี เ ด่ น
ประจาปี 2560 จานวน 7 ท่า น ในโอกาสวัน ไหว้ ครู ประจาปี
การศึกษา 2560 วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น ๕
อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ทุนกำรศึกษำสมำคมศิษย์เก่ำ อาจารย์วัลลพ ไกรกุล
นายกสมาคมศิษ ย์ เก่ ามหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ ราชนคริน ทร์
มอบทุน การศึ กษาสมาคมศิ ษย์เ ก่า ฯ จานวน 6 ทุ นๆ ละ
5,000 บาท ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
และนักศึกษากิจกรรมดีเด่น ในโอกาสวันไหว้ครู ประจาปี
การศึกษา 2560 วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ทั้งสองแห่ง
ประชุ ม กองทุ น นั ก ศึ ก ษำ อาจารย์ ดร.ณั ฐ ปคั ล ภ์
ญาณมโนวิ ศิ ษ ฏ์ รองอธิ ก ารบดี กิ จ การนั ก ศึ ก ษา เป็ น
ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม
และพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 30
มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมมหาชก ชั้น 5 อาคารเรียน
รวมและอ านวยการ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ราชนคริ นทร์
โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
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