ฉบับที่ 15 ประจำเดือนตุลำคม 2560

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

 วันสำคัญและวันหยุดรำชกำร ประจำเดือนตุลำคม 2560
1 ตุลำคม วันผู้สูงอายุสากล
4 ตุลำคม วันไหว้พระจันทร์
5 ตุลำคม วันออกพรรษา
9 ตุลำคม วันไปรษณีย์โลก
13 ตุลำคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันหยุดราชการ) /วันตารวจ
14 ตุลำคม วันประชาธิปไตย
15 ตุลำคม วันล้างมือโลก
16 ตุลำคม วันอาหารโลก
19 ตุลำคม วันเทคโนโลยีของไทย 20 ตุลำคม เทศกาลกินเจ
21 ตุลำคม วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า /เทศกาลกินเจ /วันรักต้นไม้ประจาปีของชาติ /วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
วันพยาบาลแห่งชาติ /วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ
22 ตุลำคม เทศกาลกินเจ
23 ตุลำคม วันปิยมหาราช (วันหยุดราชการ) /เทศกาลกินเจ
24 ตุลำคม เทศกาลกินเจ /วันสหประชาชาติ
25 ตุลำคม พระราชพิธีพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท /เทศกาลกินเจ
26 ตุลำคม พระราชพิธีเชิญพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปพระเมรุมาศ (วันหยุดราชการ) /เทศกาลกินเจ
27 ตุลำคม พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ณ พระเมรุมาศ /เทศกาลกินเจ
28 ตุลำคม พระราชพิธีพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท /เทศกาลกินเจ
29 ตุลำคม พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร ในหลวง รัชกาลที่ 9 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และวัด
บวรนิเวศราชวรวิหาร /พระราชพิธีเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ รัชกาลที่ 9 ขึ้นประดิษฐานพระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
31 ตุลำคม วันออมแห่งชาติ /วันฮาโลวีน
ขอบคุณ รูปภำพและข้อมูลจำกอินเตอร์เน็ต

พระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระราชพิธีที่รัฐบาลไทยจัดขึ้นเพื่อ
ถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดขึ้น ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่าง
วันที่ 25-29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันถวายพระเพลิง คณะรัฐมนตรีจึงกาหนดให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เริ่มเตรียมการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เรื่อยมา มีการสร้างพระเมรุมาศ และอาคาร
ประกอบ การบูรณปฏิสังขรณ์พระมหาพิชัยราชรถ ราชยาน และเครื่องประกอบพระราชพิธี รวมถึงการเตรียมงานมหรสพในงานออกพระเมรุมาศ
โดยสรุปแล้วเรียงลาดับการเตรียมงานได้ดังนี้
3 พฤศจิกายน 2559 ปรับพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงให้รองรับการจัดพระราชพิธี
14 พฤศจิกายน 2559 บวงสรวงตัดไม้จันทน์หอม
19 ธันวาคม 2559 บวงสรวงพระมหาพิชัยราชรถ
20 ธันวาคม 2559 ช่างสิบหมู่รับมอบไม้จันทน์หอม
26 ธันวาคม 2559 ปักหมุดก่อสร้างพระเมรุมาศ
27 กุมภาพันธ์ 2560 บวงสรวงยกเสาเอกเพื่อเริ่มการก่อสร้างพระเมรุมาศ
1 มีนาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการอานวยการจัดงานฯครั้งแรก ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ
มาทรงร่วมการประชุมด้วย
24 มีนาคม 2560 บวงสรวงราชรถปืนใหญ่
1 พฤษภาคม 2560 ส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กรมศิลปากร
5 พฤษภาคม 2560 กรมศิลปากรเคลื่อนย้ายราชรถปืนใหญ่ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพื่อดาเนินการตกแต่งให้สมพระเกียรติ
15 พฤษภาคม 2560 กรมสรรพาวุธทหารบกเปิดการฝึกซ้อมฉุดชักราชรถ
26 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการอานวยการจัดงานฯ ครั้งที่ 2
6 กรกฎาคม 2560 ติดตั้งกล้องและเครื่องเสียงในการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
31 สิงหาคม 2560 กรมสรรพาวุธทหารบกฝึกซ้อมฉุดชักราชรถครั้งสุดท้าย
7 กันยายน 2560 กองทัพภาคที่ 1 จัดการฝึกซ้อมฉุดชักราชรถจานวน 3 ริ้ว โดยจาลองพื้นที่คล้ายจริง และห้วงเวลาเสมือนจริง
21 กันยายน 2560 บวงสรวงการอัญเชิญพระมหาพิชัยราชรถและพระยานมาศสามลาคาน
22 กันยายน 2560 กองทัพภาคที่ 1 ฝึกซ้อมกาลังพลฉุดชักราชรถทั้ง 3 ริ้วขบวนร่วมกันเป็นครั้งแรก
คณะรัฐมนตรีรับทราบมติที่คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายจัดการพระราชพิธีฯ กาหนดวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในระหว่าง
วันที่ 25-29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งพิจารณาหมายกาหนดการพระราชพิธีฯ และกาหนดจานวนริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศไว้ดังต่อไปนี้
วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 17.30 น. พระราชพิธีพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษด้วย)
เวลา 7.00 น. พระราชพิธีเชิญพระบรมศพออกพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง โดยริ้วกระบวนที่ 1 ริ้วกระบวนที่ 2 และริ้วกระบวนที่ 3
เวลา 17.30 น. พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
เวลา 22.00 น. พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจริง
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.00 น. พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ เชิญพระบรมอัฐิสู่พระบรมมหาราชวัง โดยริ้วกระบวนที่ 4
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 17.30 น. พระราชพิธีบาเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.30 น. พระราชพิธีบาเพ็ญพระราชกุศลและเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน
พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท โดยริ้วกระบวนที่ 5 เวลา 17.30 น. พระราชพิธีเชิญพระบรมราชสรีรางคารไปบรรจุ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
และ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยริ้วกระบวนที่ 6
สืบค้นข้อมูลจำก https://th.wikipedia.org

 ประชุมชี้แจง คุณประภาส มาดะมัน หัวหน้าหน่วยงาน
บริ ก ารและสวั ส ดิ ก ารนั ก ศึ ก ษา และคุ ณ พงศกร สวั ส ดิ์ ม าก
บุคลากร เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน
และจัดทาแผนงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2560
ณ โรงแรมเอเชี ย ราชเทวี กรุ ง เทพฯ จั ด โดย ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทูบีนัมเบอร์วัน คุณประภาส มาดะมัน หัวหน้าหน่วยงาน
บริการและสวัสดิการนักศึกษา และคุณพงศกร สวัสดิ์มาก
บุคลากร เข้าร่วมศึกษาดูงานทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดจันทบุรี
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
เรีย นรู้ การด าเนิ น งานระหว่ างกั น น าทีม โดย นายพรเลิ ศ
โชคชั ย ปลั ด จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา และผู้ แ ทนหน่ ว ยงาน
นั ก เรี ย น กรรมการด าเนิ น งานทู บี นั ม เบอร์ วั น จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา จัดโดย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

 ประชุมสำมัญสมำคมศิษย์เก่ำ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจาปี
2560 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอานวยการ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.
ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่า วต้อนรับสมาชิกสมาคม และมอบเกียรติบัตร
ขอบคุณคณะกรรมการสมาคม พร้อมกันนี้ สมาคมฯ ได้มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร
ภู่ผะกา ในโอกาสดารงตาแหน่งอธิการบดี จากนั้นนายวัลลพ ไกรกุล นายกสมาคม เป็นประธานประชุม มีวาระที่สาคัญ ได้แก่
การแถลงผลการดาเนินงานครบวาระบริหาร 2 ปี และมีการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ ผู้ได้รับลือกคือ นายคมศิลป์ ศิริวงศ์
เจ้าของ
ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ

หน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์
รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา
นางวัลยา วงศ์ณรัตน์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
นายประภาส มาดะมัน
หัวหน้าหน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
นายพงศกร สวัสดิ์มาก
E-Mail: Kob10102533pongsakorn@gmail.com

