
 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดหมายข่าวงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 
หน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ช้ัน 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
เลขท่ี 422 ถนนมรุพงษ์  ต าบลหน้าเมือง  อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
โทรศัพท์ 038-500-000 ต่อ 6079 Facebook/งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ฉบับที ่13 ประจ ำเดือนสิงหำคม 2560 

 วันส ำคัญ ประจ ำเดือนสิงหำคม 2560  
วันสื่อสำรแห่งชำติ  4 สิงหาคม 2560    วันรพี  7 สิงหาคม 2560 

วันแม่แห่งชำติ  12 สิงหาคม 2560 (วันหยุดราชการ)   วันสันติภำพไทย 16 สิงหาคม 2560   

วันวิทยำศำสตร์แห่งชำติ  18 สิงหาคม 2560   วันสุนัขแห่งชำติ  26 สิงหาคม 2560 

     ขอบคุณ รูปภาพและข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
  

 แม่แผ่นดินสถิตใจไทยทั้งชำติ  บุญปกรำษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขี 
สุขยิ่งใหญ่ใต้ร่มพระบำรมี   ท้นทวีทิพย์เมตตำน้ ำพระทัย 
 ทุกรอยธรรมน ำทำงสร้ำงสุขสันต์  องค์ม่ิงขวัญรำชินีศรีสมัย 
รำษฎร์ร้อยรักร้อยศรัทธำต่ำงมำลัย  น้อมดวงใจถวำยรักเทิดภักดี 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

 

ประพันธ์โดย นายกิตติ อัมพรมหา นักศึกษาชั้นปีท่ี ๒ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 

http://guru.sanook.com/4243/
http://guru.sanook.com/4240/
http://event.sanook.com/day/motherday/
http://guru.sanook.com/4294/
http://campus.sanook.com/940182/
http://guru.sanook.com/27941/


  

 

 

  

 

 

 

 

  

  
  
 
 
 
   
 

 

 

  

 

  

 วันประมงน้อมเกล้ำฯ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์     
รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ดร.ฉัตรชัย ประภัศร์ 
คุณพงศกร สวัสด์ิมาก เข้าร่วมงานพิธีรับพระราชทานถ้วยรางวัล
พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี เนื่องในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งท่ี 29 เมื่อ
วันท่ี 4 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 
จังหวัดปทุมธานี จัดโดย กรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

วันสักกำระพระยำศรีสุนทรโวหำร ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโน
วิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกอง
พัฒนานักศึกษา และผู้น านักศึกษา เข้าร่วมงานวันสักการะพระ
ยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ปราชญ์ภาษาไทย ปูชนีย
บุคคลชาวเมืองฉะเชิงเทรา และวางมาลัยเพื่อแสดงมุทิตาจิตถึง
คุณูปการของท่านท่ีมีต่อประเทศไทยและจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อ
วันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 ณ อนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร 
(น้อย อาจารยางกูร) 

ถวำยเทียนพรรษำ คุณวัลยา  วงศ์ณรัตน์ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกอง
พัฒนานักศึกษา ร่วมกับ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม และท้องถิ่น 
องค์การนักศึกษาภาคปกติ สโมสรนักศึกษาทุกคณะ หอพัก
นักศึกษา ร่วมจัดโครงการถวายเทียนจ าน าพรรษา ประจ าปี 
2560 เมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 ณ วัดไผ่ขวาง อ าเภอ
ราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ต้อนรับคณะศึกษำดูงำน ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์  
รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผู้อ านวยการและ
บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ผู้น านักศึกษา ให้การต้อนรับ
คณาจารย์ บุคลากร และผู้น านักศึกษากองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสมาศึกษาดูงาน
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เมื่อวันท่ี 
11 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องศรีสยาม ช้ัน 4 อาคารราชนครินทร์ 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษำดูงำนระบบ คุณวัลยา วงศ์ณรัตน์ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรฝ่าย
อนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน
การพัฒนาระบบอนามัยและสุขาภิบาล ของงานบริการและ
เสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ระหว่างวันท่ี 12-14 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏอุบลราชธานี และน าระบบมาปรับใช้กับ มรร.  

ป้องกันยำเสพติด ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์   
รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด เมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุม มรร.
บางคล้า และได้รับเกียรติจากผู้ก ากับและข้าราชการ
ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรบางคล้า เป็นวิทยากรบรรยายให้
ความรู้ จัดโดยฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล  

 ส่งเสริมประชำธิปไตย งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
หน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา จัดโครงการ
เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีและห่างไกลยา
เสพติด วันท่ี 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องเรียน อาคาร
คณะครุศาสตร์ บางคล้า โดยมีนักศึกษาชมรมพลพรรครัก
ประชาธิปไตย ร่วมเป็นวิทยากรจัดฐานการเรียนรู้ และมี
นักศึกษาสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์  
เข้าร่วมกิจกรรม 

 อบรมให้ควำมรู้ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี
กิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
วิชาการและวิชาชีพแก่ ศิษย์ เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เมื่อวัน ท่ี 22 
กรกฎาคม 2560 ณ ห้องโชคอนันต์ ช้ัน 2 อาคารเรียนรวมและ
อ านวยการ โดยมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การ
อบรมให้ความรู้เรื่อง “จิตส านึกและมารยาทในการขับรถ” การอบรม
ให้ความรู้เรื่อง “การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ” และการอบรมให้
ความรู้เรื่อง  “ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน” วิทยาการจากสมาคม
สงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทรา               Cr. เพจ Sanooksudsud2 



 

 

เจา้ของ  หนว่ยงานบรกิารและสวสัดกิารนกัศกึษา กองพฒันานกัศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์  
ที่ปรกึษา  อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์   ญาณมโนวิศิษฏ ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา  
  นางวัลยา  วงศ์ณรัตน ์   ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
  นายประภาส  มาดะมัน   หัวหน้าหน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  
บรรณาธกิาร นายพงศกร  สวสัดิ์มาก   E-Mail: Kob10102533pongsakorn@gmail.com 
  
 

 ประชุม กยศ. ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี
กิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ปกครอง
นักศึกษากองทุนกู้ยืมเรียนเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายใหม่ปี
การศึกษา 2560 เมื่อวันท่ี 23 กรกฏาคม 2560 ณ หอประชุม  
ช้ัน5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อท าความเข้าใจในเรื่องของกองทุน กยศ. และรับ
ความรู้จากธนาคารผู้ให้กู้ ร่วมไปถึงปลูกฝังค่านิยมการการช าระ
คืนหลังส าเร็จการศึกษา โดยมีนักศึกษากองทุนและผู้ปกครองเข้า
ร่วมโดยพร้อมเพรียง 
Cr. เพจ Sanooksudsud2 

ประชุมนักศึกษำวิชำทหำร คุณประภาส มาดะมัน 
หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ในฐานะ ผู้ก ากับ
นักศึกษาวิชาทหาร จัดประชุมนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อช้ีแจง
เกี่ยวกับระเบียบการและขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาวิชาทหาร 
ประจ าปี  2560 เมื่อวัน ท่ี 26 กรกฎาคม 2560 ณ ลาน
กิจกรรม ช้ัน 2 อาคารราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
ราชนครินทร์ โดยมีนักศึกษาวิชาหารเข้าร่วมการประชุมโดย
พร้อมเพรียงกัน 

 ลงนำมถวำยพระพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็น
ประธานในพิธีลงนามถวายพระพรและจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารศูนย์ภาษา
และคอมพิวเตอร์  มรร .บางคล้า โดยมี ผู้บริหาร 
บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน  


