
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 ่4 ประจ ำเดือนตุลำคม - พฤศจิกำยน 2559 

“งานด้านการศึกษาเป็นงานส าคัญที่สุดอย่างหน่ึงของชาติ เพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้น  
ขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่ จึงต้องจัดการศึกษาให้เข้มแข็งย่ิงขึ้น” 

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดลุยเดช  
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาลัยการศึกษาประสานมิตร เมือ่วันที่ 12 ธันวาคม 2512 

      

 
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิได ้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 



  
  
 
 
 
   
 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

อาจารย์ธีรยุทธ จันทร์เขียว รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา ครั้งท่ี 6/2559 เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 
2559 ณ หอพักชายราชพฤกษ์ อาคารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า เพื่อพิจารณาเรื่องการบริหารงานต่างๆ 
โดยมีกรรมการบริหารหอพักนักศึกษาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติ อัมพรมหา นักศึกษาช้ันปีที่ 1 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย 
การประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้า ประจ าปี 2559 
ประเภทบทกวี ผลงานเร่ือง “ในมุมมองของหนู” โดยได้รับเกียรติ
บัตรของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ศาสตราจารย์พิเศษ    
พรเพชร วิชิตชลชัย) และเงินรางวัล จ านวน 20,000 บาท จัดข้ึน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 ณ บริเวณห้องโถง อาคาร
รัฐสภา 1 ส า นักงานเลขา ธิการสภาผู้แทนราษฎร จั ดโดย
คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2559  

อาจารย์ธีรยุทธ จันทร์เขียว รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา     
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ และน าเสนอ
ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ซึ่งท่ีประชุมอนุมัติในหลักการ
และจัดท าร่างข้อบังคับเรียบร้อยแล้ว โดยมอบรองอธิการบดี
กิจการนักศึกษาและกองพัฒนานักศึกษา รับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นให้รอบ
ด้าน ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  

อาจารย์ธีรยุทธ จันทร์ เขียว  
รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา 
พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนา
นักศึกษา ร่วมถวายความอาลัย
และน้อมร า ลึก ในพระมหา
ก รุ ณ า ธิ คุ ณ ห า ท่ี สุ ด มิ ไ ด้      
ข อ ง พ ร ะ บ า ท สม เ ด็ จ พ ร ะ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เมื่ อวัน ท่ี  17 ตุลาคม 2559    
ณ ห้องประชุม ช้ัน 5 อาคาร
ราชนครินทร์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

อาจารย์ธีรยุทธ จันทร์เขียว รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา 
พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา  เข้าร่วมถวายพาน
ดอกไม้สดสักการะ เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2559        
ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย     
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี      

อาจารย์ธีรยุทธ จันทร์เขียว รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา และคณะผู้บริหาร 
ผู้น านักศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ        
ราชนครินทร์ เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลัย ในงานวันปิยมหาราช ณ พระบรมรูป
รัชกาลท่ี 5 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา วันปิยมหาราชตรงกับวันท่ี 23 
ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเป็นท่ีรักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรท้ัง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานาม
ว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ท่ีทรงเป็นท่ี
รักยิ่งของปวงชน” ด้วยความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้
ประกาศให้วันท่ี 23 ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช” 
ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ Sanooksudsud2 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์  บุญยงค์ รักษาราชการแทน
อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญปัณรสมวาร (15วัน) โดยพระสงฆ์ทรง
สมณศัก ด์ิสวดธรรมนิยาม เพื่ อถวายเป็นพระราชกุศลแ ด่ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันท่ี 27 
ตุลาคม 2559 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
บางคล้า ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก นายศราวุฒิ  วิจิตร 

คุณประภาส มาดะมัน หัวหน้างานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา และคุณวัฒนา เวศวงศ์ษา
ทิพย์ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุม
แถลงข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 44 รอบคัดเลือก เมื่อวันท่ี 
28 ตุลาคม 2559 โดยจะมีการแข่งขันกีฬา
ระหว่ างวั น ท่ี  7 - 11 พฤศจิกายน 2559          
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เจา้ของ  งานบรกิารและสวสัดกิารนกัศกึษา กองพฒันานกัศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์  
ที่ปรกึษา  อาจารย์ธีรยุทธ  จันทร์เขียว   รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา 
  นางวัลยา  วงศ์ณรัตน ์  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
  นายประภาส  มาดะมัน  หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  
บรรณาธกิาร นายพงศกร  สวสัดิ์มาก  โทรศพัทม์อืถอื 08-4563-3538 
 

พสกนกิรจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

24 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณหอนาฬิกา 
ส านักงานทรัพย์สนิส่วนพระมหากษัตริย์ 

จัดโดย เพจเรารักแปดร้ิว 
รูปภาพโดย เปรม เปรมจริงๆ 

26 ตุลาคม 2559 
ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร 
จัดโดย จังหวัดฉะเชิงเทรา 
รูปภาพโดย เปรม เปรมจริงๆ 

28 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณก าแพงเมือง 
จัดโดย เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
รูปภาพโดย เปรม เปรมจริงๆ 


