©ºÑº·Õè ñóô »Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ òõõù
ÇÑ¹ÈØ¡Ãì·èÕ ñ÷ ÁÕ¹Ò¤Á òõöð
**********************************************************************************
ÊÀÒ¤³Ò¨ÒÃÂìÏ ¨Ñ´ÍºÃÁãËé¤ÇÒÁÃÙàé ¡ÕÂè Ç¡ÑºÃÐàºÕÂº ¢éÍºÑ§¤Ñº ¡®ËÁÒÂ»¡¤ÃÍ§
ÁØ§è àÊÃÔÁÊÃéÒ§¤ÇÒÁÃÙé áÅÐ¼ÅÑ¡´Ñ¹ãËéÍ§¤ì¡ÃÁÕ¡ÒÃ»¯ÔºμÑ §Ô Ò¹´éÇÂ¤ÇÒÁâ»Ãè§ãÊ
ÊÀÒ¤³Ò¨ÒÃÂìáÅÐ¢éÒÃÒª¡ÒÃ ÁÃ¾Ê. กำหนดจัด “â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁãËé¤ÇÒÁÃÙàé ¡ÕÂè Ç¡ÑºÃÐàºÕÂº ¢éÍºÑ§¤Ñº
¡®ËÁÒÂ»¡¤ÃÍ§” ã¹ÇÑ¹ÈØ¡Ãì·èÕ ñ÷ ÁÕ¹Ò¤Á òõöð àÇÅÒ ðø.óð - ñò.ðð ¹. ³ ËéÍ§»ÃÐªØÁ · òðù ªÑ¹é ò
ÍÒ¤ÒÃ·Õ»ÇÔª-ì ÁÃ¾Ê. ÊèÇ¹·ÐàÅá¡éÇ โดยมุง่ เน้นเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรือ่ งของระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายปกครอง เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและเข้าใจถึงสิทธิและบทบาทหน้าที่ของตัวเองที่พึงกระทำและไม่พึงกระทำ จึงขอ
เชิญชวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เข้าร่วมการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว

à·ÈºÒÅμÓºÅ¾ÅÒÂªØÁ¾Å ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¡èÍÊÃéÒ§ÇÒ§·èÍÃÐºÒÂ¹éÓ ¶¹¹»ÃÐμÙ ò
á¨é§»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì¼ãéÙ ªéàÊé¹·Ò§ ãªé·Ò§àºÕÂè §¡ÒÃ¨ÃÒ¨Ã ¾ÃéÍÁà¾ÔÁè ¤ÇÒÁÃÐÁÑ´ÃÐÇÑ§
เนือ่ งด้วยเทศบาลตำบลพลายชุมพล มีโครงการดำเนินการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๘๐ ม. และ
ศก. ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ประตู ๒ เชือ่ มกับถนนทางหลวง
แผ่นดินสาย สสวท. หมายเลข ๑๑๖๑ บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการขนย้ายเครื่องจักรและวัสดุก่อสร้างเข้าพื้นที่
ดำเนินการโครงการ และกำลังอยูใ่ นระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง จึงจำเป็นต้องมีการปิดเส้นทางจราจรหลัก และจัดทำ
ทางเบีย่ งจราจร เพือ่ อำนวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้เส้นทางในระหว่างก่อสร้าง
ในการนี้ จึงขอให้ผู้สัญจรยังเส้นทางดังกล่าว ใช้เส้นทางเบี่ยงจราจรที่ทางเทศบาลตำบลพลายชุมพลได้ก่อสร้าง
ทางเบีย่ งไว้ให้ และโปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทางเพิม่ มากขึน้ เพือ่ ความปลอดภัย พร้อมปฏิบตั ติ ามป้ายเตือน
เพือ่ ป้องกันอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ ระหว่างการก่อสร้าง

§Ò¹·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡¾¹. ÁÃ¾Ê. àÂÕÂè ÁºéÒ¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ¡ÂÈ.
XX เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ มีนาคม ที่ผ่านมา
§Ò¹·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡Í§¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ÁÃ¾Ê.
จัดโครงการเยีย่ มบ้านนักศึกษา กยศ. ในเขตอำเภอ
เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพือ่ ดำเนินการตามระเบียบ
กองทุนฯ และเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
ผูป้ กครองของนักศึกษา กยศ. กับมหาวิทยาลัยฯ

ÁÃ¾Ê. ¨Ñ´»ÃÐ¡Ç´ ´ÒÇ - à´×Í¹ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÏ ¤Ñ´àÅ×Í¡μÑÇá·¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
à¡è§ ©ÅÒ´ ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ “PSRU FRESHMAN BOY & GIRL 2016”

ª¹ÐàÅÔÈ´ÒÇ

ª¹ÐàÅÔÈà´×Í¹

เมือ่ วันที่ ๑๕ มีนาคม ทีผ่ า่ นมา ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¾ÔºÙÅÊ§¤ÃÒÁ โดยÍ§¤ì¡ÒÃºÃÔËÒÃ¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
จัด»ÃÐ¡Ç´´ÒÇ - à´×Í¹ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÏ “PSRU FRESHMAN BOY & GIRL 2016” »ÃÐ¨Ó»Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ òõõù
³ ËÍ»ÃÐªØÁÈÃÕÇªÔÃâªμÔ ÁÃ¾Ê. ÊèÇ¹·ÐàÅá¡éÇ โอกาสนี้ ได้ทำการคัดเลือกนักศึกษาทีม่ คี วามโดดเด่น และมีบคุ ลิกภาพดี
ตัวแทนจาก ๖ คณะ เพือ่ ดำรงตำแหน่ง ดาว - เดือน มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ซึง่ มีผลการประกวด
ดังต่อไปนี้

¼Å¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´ ´ÒÇ - à´×Í¹ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¾ÔºÅÙ Ê§¤ÃÒÁ “PSRU FRESHMAN 2016”
PSRU FRESHMAN GIRL
ª¹ÐàÅÔÈ: น.ส.จันนภา
อิม่ ชม (ควท.)
ÃÍ§Ï ñ: น.ส. ชุตมิ ณฑน์ สังข์สอี นิ ทร์ (คมส.)
ÃÍ§Ï ò: น.ส.ธนัฏธิดา
ธูปเกิด (คมส.)
ÃÍ§Ï ó: น.ส.เกศิณี
เกตุกนั (คคศ.)
น.ส.รัตน์ตยิ ากร มีรตั น์ (คทอ.)
น.ส. ฐิตมิ า
เลิศณรงค์ (ควจ.)
ÃÒ§ÇÑÅ¾ÔàÈÉ
Popularvote :
น.ส.เกศิณี เกตุกนั (คคศ.)
best skin by her & his : น.ส.ธนัฏธิดา ธูปเกิด (คมส.)
people’s Choice girl : น.ส.จันนภา อิม่ ชม (ควท.)
Psru Congeniality girl : น.ส.ศิตานนท์ สังสีแก้ว (คคศ.)

ª¹ÐàÅÔÈ :
ÃÍ§Ï ñ :
ÃÍ§Ï ò :
ÃÍ§Ï ó :

PSRU FRESHMAN BOY
นายเมธา
พุม่ อ่ำ (คคศ.)
นายกตัญญู
คุณานันทศิลป์ (ควจ.)
นายพงศธร
โสภาพร (คทอ.)
นายกฤษฎาพร สัจถาอุน่ (คมส.)
นายอำพล
เกษร (ควท.)
นายเกียรติศกั ดิ์ อูส๋ งู เนิน (ควจ.)

นายเมธา พุม่ อ่ำ (คคศ.)
smart boy : นายกตัญญู คุณานันทศิลป์ (ควจ.)
people’s Choice boy : นายอำพล เกษร (ควท.)
Psru Congeniality boy : นายภาคิน ไทยศรี (คมส.)

ทั้งนี้ สามารถรับชมการประกวดย้อนหลัง และภาพบรรยากาศความประทับใจ ได้ที่ fanpage : ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

