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พลศึกษารวมจัดแขงกีฬาศูนยการศึกษาพิเศษ

 วันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ โรงยิมปด มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี นางสาวเพียงใจ หงสทอง 

ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดจันทบุรี เปนประธานกลาวเปดงาน การแขงขันกีฬาภายในศูนยการศึกษาพิเศษ 

ประจําจังหวัดจันทบุรี “SEC จันท 59” ประจําปการศึกษา 2559 ซึ่งจัดขึ้นเปนปแรก โดยมุงเนนพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 

ใหมีระเบียบวินัย มีความสามัคคี รูแพรูชนะรูอภัย และสงเสริมการทํากิจกรรมรวมกันระหวางนักเรียน ผูปกครอง ครู และ 

ผูที่เกี่ยวของ โดยในกิจกรรมครั้งนี้ มีนักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชาพลศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีรวมเปนสตาฟ 

ในการแขงขัน ซึ่งเปนหนึ่งในกิจกรรมวิชาพละศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ ของสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

รําไพพรรณี

ประกวด ดาว-เดือน มนุษยศาสตร

 วันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) อาจารยปรอยฝน วงศชาวจันท 

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ใหเกียรติเปนประธานเปดการจัดการประกวดดาวและเดือนระดับคณะ ของคณะมนุษยศาสตรและ 

สังคมศาสตร โดยมีนักศึกษาชั้นปที่ 1 ของคณะเขารวมประกวดเปนจํานวนมาก โดยผูที่ไดรับการคัดเลือกจะไดเขารวมการประกวด 

ในระดับมหาวิทยาลัยตอไปในวันที่ 5 ตุลาคมที่จะถึงนี้

ประกวด ดาว-เดือน วิทยาการจัดการ

 วันที่  21 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมรําไพพรรณี ผู ช วยศาสตราจารยธัญญาณี นิยมกิจ 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ใหเกียรติเปนประธานเปดการจัดการประกวดดาวและเดือนระดับคณะของคณะวิทยาการจัดการ 

โดยมีนักศึกษาชั้นปที่ 1 ของคณะเขารวมประกวดเปนจํานวนมาก โดยผูที่ไดรับการคัดเลือกจะไดเขารวมการประกวดในระดับ 

มหาวิทยาลัยตอไปในวันที่ 5 ตุลาคมที่จะถึงนี้
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   วิธีชวยลดโลกรอน 
งดใชภาชนะที่ทําจากโฟม

นโยบายสิ่งแวดลอม

มหาวิทยาลัยสีเขียวและสํานักงานสีเขียว
  8. ตวัชีว้ดัและคาเปาหมาย ป พ.ศ. 2560

1.) ประเมนิสาํนกังานสเีขียวในระดบัท่ีสงูขึน้ > 80
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 วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.จําเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เปนประธานเปดการประกวด ดาว-เดือน และ 

ดาวเทียมคณะ ประจาํป 2016 โดยมีวตัถปุระสงคเพ่ือเปดโอกาสใหนกัศกึษาไดแสดงความสามารถไดอยางเต็ม มคีวามกลาแสดงออก 

ในเชิงสรางสรรคสงเสรมิการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สรางความสามคัคใีนหมูคณะ และเพ่ือเปนการคัดเลือกตัวแทนนกัศึกษาชาย 

1 คนหญิง 1 คนที่มีบุคลิกภาพดีเขารวมประกวดดาวและเดือนในระดับมหาวิทยาลัยตอไป

 วันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 9.00น. ณ หองประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี วาที่เรือโทเอกชัย กิจเกษาเจริญ 

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา พรอมดวยคณะวิทยากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เขารวมพิธีเปดโครงการประชารัฐ 

รวมใจเพื่อแกไขปญหาความมั่นคง กอ.รมน. จังหวัดจันทบุรี และรับใบประกาศเกียรติคุณจากนายวิทูรัช ศรีนาม ผูวาราชการ 

จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ใหความรวมมือในการจัดอาจารยและเจาหนาที่ในการเปนวิทยากร 

สนับสนุนสาํหรบัโครงการตามแผนยทุธศาสตรการปรองดองสมานฉนัทเพือ่การปฏริปู ประจาํปงบประมาณ 2559 ทีท่างกองอาํนวยการการ 

รักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดจันทบุรี ไดจัดขึ้น

รับใบประกาศ การเปนวิทยากรใหแก กอ. รมน. 

ประกวด ดาว-เดือน นิเทศศาสตร
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ประชุมและดูสถานที่เพื่อเตรียมงานแถลงขาว

รายงานตัวเด็กโควตา ปการศึกษา 2560

 วันที่ 23 กันยายน 2559  เวลา 9.00 น. ณ หองประชุมบานแกว วาที่เรือโทเอกชัย กิจเกษาเจริญ รองอธิการบดี 

ฝายกิจการนักศึกษา รวมกับ แพทยหญิงมาเรียม เจตนจันทร หัวหนาคลังเลือด โรงพยาบาลพระปกเกลาจันทบุรี และผูเกี่ยวของ 

รวมประชุมและรวมดูสถานที่ในการจัดงานแถลงขาว ผาปาสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดซื้อ “รถรับบริจาคโลหิตเคล่ือนที่และครุภัณฑ 

การแพทย” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกลา เหลากาชาดจังหวัดจันทบุรี รวมกับคณะสงฆจังหวัดจันทบุรี

 วันที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร36) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

รําไพพรรณีจัดใหมีการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควตา ประจําปการศึกษา 2560 ซึ่งจัดสําหรับผูที่ 

ผานการสอบสัมภาษณเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 ที่ผานมา โดยในวันนี้มีผูเขารายงานตัวเปนจํานวนมาก อีกทั้งมีผูปกครอง 

ท่ีมาติดตามบตุรหลานอยางใกลชดิอกีจาํนวนหนึง่ ทามกลางบรรยากาศทีอ่บอุนเปนกนัเองของทัง้คณาจารย เจาหนาที ่และนกัศกึษารุนพี่ 

ที่มารอรับ

ประชุมเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ

 วนัที ่26 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ หองประชมุ 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบรีุ รองศาสตราจารย ดร.ทรงศกัดิ ์มิม่กระโทก 

รองอธิการบดีฝายบริหารและคณะทํางาน เขารวมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

โดยมีนาย วิทูรัช ศรีนาม ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานการประชุม 
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ขอแสดงความยินดีแก

นายปยะรัฐ สมผลวัฒนา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปที่ 2

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ 

กวีปากกาทองและไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนกวีดาวรุงประจําภาคตะวันออก

ในโครงการสรางสรรควรรณศิลป กวีปากกาทอง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 

2559 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

โดยการสนับสนุนของคณาจารยสาขาวิชาภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ไดรับรางวัลการวิจารยสารคดีทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร

ไดรับรางวัลการเขียนเรียงความ

  งสแพีะร ณษกลัมดอุ.รด ยราจาอ และอาจารย ณรบูมสอู ญชพิ  คชโรพ.รด  อาจารยประจํา
รตสาศมคงสัะลแรตสาศยษนุมะณค ยทไาษาภาชิวาขาส  ไดนํานักศึกษาจํานวน  ๒  คน คือ นักศึกษา

 ่ทีปน้ัช ๓  ยทไาษาภาชิวาขาส   กแดไ รตสาศมคงสัะลแรตสาศยษนุมะณค ตฑิณบัรตสาศปลศิรตสูกัลห
นางสาวพรรณผกา  หงษทอง  และนางสาวดาราวลี  เฉียงเหนือ เขารวมโครงการเยาวชนนักเขียน 

่ทีนรุ( มรรธนฒัวะลแรตสาศติัวะรปงิชเวย่ทีเงอทดีคราส ๕)  ่ทีนัวงาวหะร ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙             
ณ ศูนยฝกอบรม สวนสัตวเปดเขาเขียว  ยดโดจัง่ซึ ภาควิชาประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา มีการวิจารณผลงาน อ่มืเลัวงารบรัมอรพนสิดตัรากลผศากะรปะลแ
นัว เสาร  ่ที  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  าพรูบยลัายทิวาหม ณ   

 ้นีง้ทั ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรรณผกา  หงษทอง  และนางสาวดาราวลี  เฉียงเหนือ
  ่ทีปน้ัชาษกศึกนั ๓ สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ไดรับรางวัลชมเชย ระดับอดุมศึกษา    ณษกลัมดอุ.รด ยราจาองอขมอซกฝรากยดโ
        ระพแีสง อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  โดยการสนับสนุน

 ยทไาษาภาชวิาขาสยราจาณคกาจ  รตสาศมคงสัะลแรตสาศยษนุมะณค  
 

 รตสาศมคงสัะลแรตสาศยษนุมะณค ยทไาษาภาชิวาขาสาจํะรปยราจาอ  สงนักศึกษาเขารวม
โครงการการตอตานและทุจริตคอรรัปชันแหงชาติ 9552 ติาชงหแนัชปรัรอคนาตอตนัวนใงอ่นืเ  โดย
ประกวดเรียงความในหัวขอ “การตอตานทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทย” ระดับอดุมศึกษา จัดโดย

ดัวหงจั นางยวนหะลแ  รีบุทนจั / งจันใ ๆงาตาษกศึนาถส ทนจัดัวห รีบุ   ่ทีนัวอ่มืเ  11  นยายนกั 2559 
 
 

้นีง้ทั บกัดีนยิมาวคงดสแอข   

 
1. นางสาว ีนลิาภ   งอทนสิ    ป ยทไ .บ.ค 2   ศลิเะนชลัวงาร  

 
2. นาย   ฐรัะยป   านฒัวลผมส   ป ยทไ.บ.ศศ 2 ลัวงาร รอง ศลิเะนช ง่นึหบดันอั

 
 

3. นางสาว  ษกรัาด  ชดเมกุ   ป ยทไ.บ.ศศ 3 อรลัวงาร บดันอัศลิเะนชง สอง
 

 
4. นาย   ญาชิว   กสุงอท    ป ยทไ.บ.ศศ 2 ลัวงาร ชมเชย  
5. นางสาว  ายนทัว มารอ์ิธพโ    ป บทไ.บ.ศศ 2 ยชเมชลัวงาร   

 โดยการฝกซอมของอาจารยธฤษวรรณ  บัวศรีคํา  อาจารย ประจําสาขาวิชาภาษาไทย 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คเบขัอ่พืเ้นีง้ทั นัวสากอโนในัชปรัรอคตริจทุนาตอตรากนอ่ลื

 ติาชงหแนัชปรัรอคนาตอต 2559 ปไบสื  
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