ฉบับที่ 14 ประจำเดือนกันยำยน 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 ประจำเดือนกันยำยน 2560
วันสืบ นำคะเสถียร 1 กันยายน 2560
วันศิลป์ พีระศรี 15 กันยายน 2560
วันพิพิธภัณฑ์ไทย 19 กันยายน 2560
วันอนุรักษ์รักษำคูคลอง 20 กันยายน 2560
วันมหิดล 24 กันยายน 2560

วันสำรทจีน 5 กันยายน 2560
วันโอโซนสำกล 16 กันยายน 2560
วันเยำวชนแห่งชำติ 20กันยายน 2560
วันประมงแห่งชำติ 21 กันยำยน 2560
ขอบคุณ รูปภาพและข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต

 เสริมสร้างความเป็นพลเมือ งดี งานบริ การและ
สวัสดิการนักศึกษา จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อสร้าง
ความเป็ น พลเมื อ งดี แ ละห่ า งไกลยาเสพติ ด ภายใต้
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม จานวน 60 คน ในการนี้ สมาชิกชมรมพลพรรค
รักประชาธิปไตย มรร.ร่วมเป็นวิทยากรประจาฐาน
สอบใบขับขี่ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนา
นักศึกษา ร่วมกับ สานักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา นาผู้ผ่าน
การอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ แก่ศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน (กิจกรรมอบรมเพื่อขอใบอนุญาตขับรถยนต์) เข้าทดสอบ
ภาคปฏิ บัติ แ ละสอบข้ อเขี ยน เพื่ อขั บ รับ ใบอนุ ญาตขับ รถยนต์
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ สานักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสานักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
เป็นอย่างดี
ศึ ก ษาดู ง าน ฝ่ า ยอนามั ย และสุ ข าภิ บ าล หน่ ว ยงาน
บริการและสวัสดิการนักศึกษา นานักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
อบรมและทั ศ นศึ ก ษาดู ง านด้ า นยาเสพติ ด และแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด เมื่ อ วั น ที่ 19 สิ ง หาคม 2560
ณ วัดถ้ากระบอก ผาเสด็จ วัดป่าสว่างบุญ จังหวัดสระบุรี

 อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
แก่นักศึกษาหอพัก เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารศูนย์ภาษาฯ มรร.บางคล้า โดยได้รับความ
อนุเคราะห์จากโรงพยาบาลบางคล้า และเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้

ประชุ ม นางสาววรรณพร คู ณ เกื้ อ จ่ า สิ บ ตรี ธ นากร
ทองกล่อม นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยผู้นานักศึกษา เข้า
ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายเยาวชน
Gen Z สถานศึกษาปลอดบุหรี่ และส่งเสริมเครือข่ายการ
ขั บ เคลื่ อ นนโยบายและมาตรการตามพระราชบั ญ ญั ติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม
2560 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ศิษย์เก่าทาดี ศิษย์เก่าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ (สิงห์เหลือง รุ่น 5) ได้จัดกิจกรรมทาดีเพื่อ
สัง คม ครั้ ง ที่ 7 โดยมอบทุ น การศึ ก ษาแก่ นั กเรี ย น เงิ น
บารุงโรงเรียน มอบอุปกรณ์การเรียน เลี้ยงอาหารกลางวัน
เลี้ ย งไอศกรี ม มอบของเล่ น ต่ า งๆ มากมาย และจั ด
กิจกรรมบาเพ็ ญ ประโยชน์ เมื่อ วัน ที่ 3 กั นยายน 2560
โรงเรี ย นอรั ญ ญิ ก าราม อ า เภอแปลงยาว จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนนทิชา ฉัตรทอง
ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ได้รับตาแหน่ง
ตาแหน่ง Miss Congeniality (นางงามมิตรภาพ)
Miss Supranational Thailand 2017
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