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ทอดกฐนิรถบริจาคโลหติ

จดุเทยีนถวายอาลัย ณ คลองภักดรํีาไพ

 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณริมคลองภักดีรําไพ คณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา 

จากมหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณีจาํนวนกวา 2,000 คน รวมรองเพลงสรรเสรญิพระบารม ีจดุเทยีนถวายความอาลัย โดยมีนายวทิรูชั ศรีนาม 

ผูวาราชการจังหวดัจันทบรุ ี กลาวสํานกึในพระมหากรณุาธคุิณและนาํพสกนกิรทกุหมูเหลาในจังหวัดจันทบุรีรวมรองเพลงสรรเสริญพระบารมี 

ตลอด 2 ฝงคลอง ระยะทางกวา 9 กโิลเมตร ท้ังนีส้บืเนือ่งจากพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช เคยเสด็จพระราชดาํเนนิ 

ทรงเยี่ยมราษฎรชาวจังหวัดจันทบุรี รวม 6 ครั้ง พระองคทรงหวงใยเกษตรกรชาวจันทบุรีที่มีอาชีพทางการเกษตรทําสวนผลไม 

ทรงพระราชทานสวนผลไมสวนพระองคพื้นที่ 109 ไร เปนสวนผลไมตัวอยางตามแนวทางพระราชดําริฯ พระราชทานโครงการ 

พระราชดาํรอิาวคุงกระเบนแกปญหาทรพัยากรธรรมชาต ิพฒันาคณุภาพชวีติชาวประมงพืน้บานอยางยัง่ยนื และเพือ่เปนการนอมราํลึก 

และสาํนึกในพระมหากรณุาธคิณุพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมิูพลอดุลยเดช เหลาพสกนกิรจงึไดพรอมใจกนัจดักจิกรรมจุดเทยีน 

ถวายอาลัย แสดงความจงรักภักดี สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ คลองภักดีรําไพ

 วนัที ่8 พฤศจกิายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ วดับรูพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) รองศาสตราจารย ดร.ทรงศักดิ ์ม่ิมกระโทก 

รองอธกิารบดฝีายบรหิาร ใหเกยีรตมิอบเงนิสมทบทนุจากผูบรหิารบุคลากร และนกัศกึษาของมหาวทิยาลัยราชภฏัราํไพพรรณ ีจาํนวน 

120,000 บาท แกนายแพทยพิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระปกเกลาจันทบุรี เพื่อรวมทอดผาปาสามัคคี 

สมทบทุนจัดซือ้รถรับบรจิาคโลหิตเคลือ่นทีแ่ละครุภณัฑการแพทย ซ่ึงจัดโดยมลูนธิโิรงพยาบาลพระปกเกลา เหลากาชาดจงัหวดัจนัทบุรี 

และคณะสงฆจังหวัดจันทบุรี เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาโลหิตบริจาคและรองรับปญหาโลหิตขาดแคลนจากจํานวน 

ผูปวยที่เพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน โดยจัดพิธีทอดผาปาขึ้นในเวลา 14.00 น. โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี 

เปนประธานในพิธี
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ฉันเปนคนไทย ขะ-หยม-เจีย-เนียะ-ไท
กัมพูชา ฉบับละคํา A
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Green  Un i ve r s i t y

   วิธีชวยลดโลกรอน 
ควรปลูกตนไมเพื่อชวยบังแดดขางบาน
หรือเหนือหลังคาเพื่อเครื่องปรับอากาศ
จะไมตองทํางานหนักเกินไป

นโยบายสิ่งแวดลอม

มหาวิทยาลัยสีเขียวและสํานักงานสีเขียว
  8. ตวัชีว้ดัและคาเปาหมาย ป พ.ศ. 2560

8.) มหาวิทยาลัยไดรับการประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว

ในคะแนนประเมินในระดับท่ีสูงขึ้น มากกวาหรือเทากับ

3500 คะแนน

สกอ.
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ทอดกฐินและมอบทุนการศึกษาสมาคมชาวจันท

 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ วัดตนกระบก ตําบลนายายอาม อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 

พลเอกวิชา ศิริธรรม นายกสมาคมชาวจันทบุรี ในพระบรมราชินูปถัมภ สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 

เปนประธานกรรมการการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดตนกระบก พรอมดวยนายมานะ นพพันธ อุปนายกสมาคมชาวจันทบุรีฯ 

ผูชวยศาสตราจารยไวกูณฑ ทองอราม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และ 

คณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี รวมถวายผากฐิน ซึ่งการทอดกระถินสามัคคีในครั้งนี้ 

ไดจํานวนเงินทั้งสิ้น 559,569 บาท โดยหลังจากนั้น ในชวงบาย เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมรําไพพรรณี ไดจัดพิธีมอบทุน 

การศึกษาของสมาคมชาวจันทบุรีขึ้น เนื่องดวยสมาคมชาวจันทบุรี ไดเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาวาทุกคนควรมีสิทธิ์เลาเรียน 

อยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะบุตรหลานของชาวจันทบุรี ควรไดรับโอกาสทางการศึกษาที่ดีที่สุด จึงไดจัดใหมีการมอบทุนการศึกษา 

สําหรับในปการศึกษา 2559 ในโครงการ "84 พรรษา 84 ทุนการศึกษา" เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  

พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 9  ที่มีพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยแบงทุนการศึกษาออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาจํานวน 

60 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาจํานวน 19 ทุน ทุนละ 5,000 บาท  และระดับอุดมศึกษาจํานวน 5 ทุน ทุนละ 10,000 

บาทรวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 325,000 บาท โดยไดรับเกียรติจากพลเอกวิชา ศิริธรรม นายกสมาคมชาวจันทบุรี และผูทรงเกียรติ 

จากสมาคมชาวจันทบุรีในพระบรมราชินูปถัมภ สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 เปนผูมอบทุนการศึกษา 

ใหแกนักเรียนและนักศึกษา
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อยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะบุตรหลานของชาวจันทบุรี ควรไดรับโอกาสทางการศึกษาที่ดีที่สุด จึงไดจัดใหมีการมอบทุนการศึกษา 

สําหรับในปการศึกษา 2559 ในโครงการ "84 พรรษา 84 ทุนการศึกษา" เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  

พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 9  ที่มีพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยแบงทุนการศึกษาออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาจํานวน 

60 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาจํานวน 19 ทุน ทุนละ 5,000 บาท  และระดับอุดมศึกษาจํานวน 5 ทุน ทุนละ 10,000 

บาทรวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 325,000 บาท โดยไดรับเกียรติจากพลเอกวิชา ศิริธรรม นายกสมาคมชาวจันทบุรี และผูทรงเกียรติ 

จากสมาคมชาวจันทบุรีในพระบรมราชินูปถัมภ สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 เปนผูมอบทุนการศึกษา 

ใหแกนักเรียนและนักศึกษา

คณะมนุษยฯ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.30 น. ณ โรงอาหาร ชั้น 1 อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีจัด งานนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณและรวมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 

ภมูพิลอดลุยเดช พระผูทรงเปนประมขุศาสตร อัครศลิปน โดยงานนีป้ระกอบดวยการแสดงเพลงออเคสตรา จากวง RBRU Wind Ensemble 

ควบคุมการบรรเลงโดยอาจารยศุภศิระ ทวิชัย สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรซึ่งสีเพลิงที่ทําการบรรเลงไดแก

 - เพลงของขวัญจากกอนดิน

 - เพลงขอเปนขารองบาททุกชาติไป

 - เพลงในหลวงของแผน

 - เพลงสรรเสริญพระบารมี

 จากนัน้เวลา 12.30 น นกัศึกษาสาขาวิชาภาษาจนีคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรจํานวน 60 คน รวมรองเพลงสรรเสรญิ 

พระบารมีในเวอรชั่นภาษาจีนและมีการแปรอักษรเปนหมายเลข 9 ดวยตัวอักษรจีนอีกดวย

วันพระบิดาแหงฝนหลวง

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 7.30 น. ณ หองประชุม 1 ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อาจารยนคร เผือกนําผล 

รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย พรอมอาจารยและเจาหนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีรวมวางพานพุมดอกไมสด 

เนื่องใน "วันพระบิดาแหงฝนหลวง" เปนวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดําริที่จะนําความรู 

ทางวิทยาศาสตรมาประยกุตใชในการบังคบัเมฆใหเกดิฝน จนเกิดเปนเทคโนโลยฝีนหลวงทีช่วยขจดัปดเปาความทกุขยากใหแกพสกนกิร 

ของพระองคที่ประสบภัยแลง ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปตามมติรัฐมนตรีที่กําหนด
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 วนัที ่15 พฤศจกิายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ หองประชมุ 4 ศาลากลางจังหวดัจนัทบรุ ีผูชวยศาสตราจารยไวกณูฑ ทองอราม 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พรอมดวยวาที่เรือโทเอกชัย กิจเกษาเจริญ 

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา เขารวมแถลงขาวสรุปผลการดําเนินโครงการ จัดหารถรับบริจาคโลหิตเคล่ือนที่และครุภัณฑ 

ทางการแพทย โดยมีพระราชจันทโมลี เจาคณะจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี นางสุจิตรา สีนาม 

นายกเหลากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายแพทยพิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระปกเกลาจันทบุรี และประธาน 

มูลนิธิโรงบาลพระปกเกลา และแพทยหญิงมาเรียม เจตนจันทร หัวหนาธนาคารเลือดโรงพยาบาลปกเกลา รวมกันแถลงขาว 

สรปุผลการดาํเนินโครงการซ้ือรถรบับรจิาคโลหติและครภุณัฑทางการแพทยมลูคา 18.6 ลานบาท ซ่ึงไดเริม่ดําเนินการมาแลวประมาณ 

4 เดือน และเพิ่งเสร็จสิ้นในงานทอดผาปาสามัคคีเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผานมา ณ วัดบูรพาพิทยารามดวย การดําเนินโครงการ 

ทีผ่านมาไดรบัความรวมมอืเปนอยางดจีากชาวจนัทบรุทุีกภาคสวนไดแก คณะสงฆจังหวดั เหลากาชาดจงัหวดั สวนราชการ สถานศึกษา 

บรษิทั หางราน องคกรการกศุลตาง ๆ  ทาํใหการดาํเนินโครงการตัง้แตแรกเริม่เปนผลทีน่าพอใจ และยังมกีารรวมน้ําใจชาวจนัทบรีุทกุภาคสวน 

ทําความดีถวายเปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช สรุปยอดเงินหลังจากหักคาใชจายแลว 

รวน 29.4 ลานบาทเกินงบที่ตั้งไวประมาณ 10 ลานบาท

แถลงขาวความสําเร็จของโครงการจัดซื้อรถบริจาคเลือด
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 วนัที ่6-11 พฤศจกิายน 2559 ณ มหาวทิยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ีจังหวดักาญจนบรีุ กองพัฒนานกัศกึษา มหาวทิยาลยัราชภัฏ 

รําไพพรรรณีไดนําทีมนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 44 (รอบคัดเลือก) เขารวมการแขงขัน 

หลายรายการดวยกนัทัง้ฟตุบอล บาสเกต็บอล วอลเลยบอล เซปกตะกรอ และเปตอง โดยกฬีาทีช่นะการแขงขนั ไดแก ฟตุบอล ทมีชาย 

บาสเก็ตบอล ทีมชาย และเปตอง หลังจากนี้จะไดเขาสูรอบตอไปในการแขงขันกีฬา "สุรนารีเกมส" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

จงัหวัดนครราชสมีา โดยมหาวิทยาลยัมกีารสนบัสนนุใหนกัศึกษาไดมสีวนรวมในการแขงขนักฬีาเพือ่เปนการสงเสรมิและพฒันาศกัยภาพ 

นักศึกษาทางดานกีฬาและสุขภาพ

กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 44 (รอบคัดเลือก) 
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