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วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 3,682 วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เหล่ากาชาดสุรินทร์ และ ตชด.21 ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าาฯ

วานนี้ (21 ธ.ค.) ณ ห้องประชุมฉัททันต์ อาคาร 31ผศ.จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา พร้อมดว้ ย นางภัทรวรรธน์ ลีลาพัฒนาชัยกุล ผูอ้ ำ�นวยการกองพัฒนานักศึกษา อาจารยท์ ปี่ รึกษานัก
ศึกษาทุนฯ และบุคลากรหนว่ ยกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา ร่วมให้การตอ้ นรับ พ.ต.ท.วราวุธ พรมกอง
จากกองกำ�กับการตำ�รวจตระเวนชายแดนที่ 21 คา่ ยสุรินทร์ภักดี นางธัญญลักษณ์ จันทร์ศรี ผูแ้ ทนศึกษาธิการ
จ.สุรินทร์ นางจันทรัตน์ กงจักร ทีป่ รึกษานายกเหลา่ กาชาด จ.สุรินทร์ พร้อมคณะ ทีม่ าตรวจเยีย่ มนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำ�นวน 7 คน ซึ่งเป็ นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพูดคุย ให้คำ�แนะนำ�  และสอบถามถึงความเป็ นอยู่
การใช้จ่ายเงิน รวมถึงอุปสรรคตา่ ง ๆ จากตัวนักศึกษา อาจารยท์ ปี่ รึกษา และหนว่ ยงานทีด่ ูแลนักศึกษา

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร. 0 4471 0047, 0 4404 1590

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 3,682 วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ข่าวงวง

สื บสาน งานเทศกาล สานสั มพั นธ์ชาวม่วง-เขียว
ประจำ�ปี 2563

สภาคณาจารยแ์ ละขา้ ราชการ ม.รภ.สร. กำ�หนดจัดงาน “สืบสาน งานเทศกาล สานสัมพันธช์ าวมว่ ง - เขียว
ประจำ�ปี 2563” เนื่องในวันสง่ ทา้ ยปี เกา่ ตอ้ นรับปี ใหม่ 2564 ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 โดยมีกำ�หนดการดังนี้
เวลา 07.30 น.
กิจกรรมทำ�บุญตักบาตรพระสงฆ์ 64 รูป ณ หอประชุม ม.รภ.สร.
เวลา 10.30 น.
กิจกรรมแขง่ ขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีบุคลากร ประจำ�ปี 2563
ณ โรงยิม มรภ.สร. (รอบแรก)
เวลา 12.00 น.
รับประทานอาหารร่วมกัน (ขา้ วกลอ่ งและอาหารจากสว่ นงานภายใน)
เวลา 13.00 น.
พิธีเปิ ดการแขง่ ขัน
เวลา 14.00 น.
แขง่ ขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ และกีฬาฮาเฮ
เวลา 16.00 น.
พิธีปิดการแขง่ ขัน / มอบถ้วยรางวัลแตล่ ะรายการ
ในการนีก้ ำ�หนดให้มีการแขง่ ขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคีของบุคลากร ม.รภ.สร. ใน 6 ชนิดกีฬา ประกอบ
ดว้ ย ฟุตซอลชาย วอลเลย่ บ์ อลทีมผสม แชร์บอลหญิง ตะกร้อชาย เปตองชายคู/่ หญิงคู/่ คูผ่ สม และกีฬาฮาเฮ
โดยแบง่ ทีมการแขง่ ขันออกเป็ น 4 ทีม ดังนี้
ทีมช้างไชโย (สีชมพู)
สำ�นักงานอธิการบดี
ทีมช้างกา้ นกลว้ ย (สีเขียว)
สำ�นัก + สถาบัน + โครงการบัณฑิตศึกษา
ทีมช้างแมมมอธ (สีแดง)
คณะมนุษยศาสตร์ฯ + คณะครุศาสตร์ + คณะวิทยาการจัดการ
ทีมชบาแกว้ (สีมว่ ง)
คณะวิทยาศาสตร์ฯ + คณะเทคโนโลยีฯ + คณะเกษตรฯ
กองกลาง สำ�นักงานอธิการบดี ม.รภ.สร. ร่วม
กิจกรรมการจัดการป่าชุมชนต้นน้ำ�
บ ภาคีเครือขา่ ยมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม่ ภาคตะวัน
และการจัดการจัดทำ�แนวกันไฟป่า กัออกเฉี
ยงเหนือตอนลาง ประกอบดวย มรภ.ศรีสะเกษ

้
่
บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ โรงเรียนบัวเชด
วิทยา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ และโรงเรียนปรือใหญว่ ิทยา
บันลัง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมการจัดการป่า
ชุมชนตน้ น้ำ�และการจัดการจัดทำ�แนวกันไฟป่า ตาม
แนวพระราชดำ�ริ เพื่อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน มีวัตถุประสงค์
เพื่อจัดทำ�แนวกันไฟป่าป้องกันไฟไหมป้ ่ า สร้างกิจกรรม
สั ม พั น ธ์ ชุ ม ชนระหว่ า งกั น ให้ มี ก ารอนุ รั ก ษ์ ป่ าชุ ม ชน
ตน้ น้ำ� และพัฒนาทอ้ งถิน่ ในดา้ นตา่ ง ๆ ในชุมชนให้เกิด
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ทัง้ นีไ้ ดร้ ับเกียรติจากนายศักรินทร์ ทุมเสน ปลัด
จังหวัดสุรินทร์ เป็ นประธานเปิ ดงาน โดยมี ผศ.ฉลอง
สุขทอง รองอธิการฝ่ายกิจการพิเศษ กลา่ วรายงาน เมื่อ
วันที่ 17 ธันวาคม ทีผ่ า่ นมา ณ บา้ นอาโพน ต.อาโพน
อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ www.srru.ac.th

