ฉบับที่ 8 ประจำเดือนมีนำคม 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 ประจำเดือนมีนำคม 2560
วันนักข่ำว 5 มีนาคม
วันสตรีสำกล 8 มีนาคม
วันช้ำงไทย 13 มีนาคม
วันนอนหลับโลก 17 มีนาคม
วันอำสำสมัครสำธำรณสุขแห่งชำติ 20 มีนาคม
วันกวีนิพนธ์สำกล 21 มีนาคม
วันดำวน์ซินโดรมโลก 21 มีนาคม
วันนำของโลก 22 มีนาคม
วันวัณโรคโลก 24 มีนาคม
วันกองทัพอำกำศ 27 มีนาคม
วันพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 31 มีนาคม
ขอบคุณ รูปภาพและข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต

ประเมิ น นั ก ศึ ก ษำรำงวั ล พระรำชทำน นายศราวุ ฒิ
วิ จิ ต ร นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ศึ ก ษา
คณะครุศาสตร์ ประธานสภานักศึกษา เข้ารับการประเมิน
และคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน เขตภาค
กลาง ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2559 เมื่ อ วั น ที่ 2 กุ ม ภาพั น ธ์
2560 ณ อาคาร ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรัง สิ ต
โดยมีคุณพงศกร สวัสดิ์มาก เจ้าหน้าที่หน่วยงานบริการและ
สวั ส ดิ ก ารนั ก ศึ ก ษา เข้ า ร่ ว มสั ง เกตการณ์ ด้ ว ย โดยจะ
ประกาศผลการคัดเลือกประมาณเดือนเมษายน 2560
 ชี วิ ต มี ท ำงเลื อ ก ฝ่ า ยอนามั ย และสุ ข าภิ บ าล
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา จัดโครงการ up to
me ชีวิตมีทางเลือก เพศสัมพันธ์คุณเลือกได้ เมื่อวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารศูนย์
ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า โดยมี
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจานวนมาก

 นักศึกษำดีเด่น นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัย
มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ นางสาวปวีณา แก้วทรัพย์
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย วันที่ 18 กุมภาพัน ธ์ 2560 ณ ห้องประชุม
สภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ ในฐานะนักศึ กษา
ผู้มีความประพฤติดี และบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ในการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ทาให้สังคมยกย่องผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย

 ขั บ ขี่ ป ลอดภั ย ไร้ อุ บั ติ เ หตุ กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
ร่วมกับ สานั กงานขนส่ง จั ง หวัดฉะเชิ ง เทรา จัดโครงการ
เยาวชนรุ่นใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียน
รวมฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และรุ่นที่ 2 เมื่อ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร
ศูนย์ภาษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

 แสดงควำมยินดีกับนั กกีฬำ ในการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44
“สุรนารีเกมส์” ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จังหวัดนครราชสีมา
1. นางสาวขวัญฤทัย ไกลกลาง นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬา
คาราเต้-โด
2. พันจ่าโทอดิเทพ ศรีชาติ นักศึกษาสาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันเรือพาย ประเภทเรือคยัค 1 คนชาย ระยะ 500 เมตร และรางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันเรือพาย ประเภทเรือคยัค 1คนชาย ระยะ 200 เมตร
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หน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นางวัลยา วงศ์ณรัตน์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
นายประภาส มาดะมัน
หัวหน้าหน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
นายพงศกร สวัสดิ์มาก
E-Mail: Kob10102533pongsakorn@gmail.com

