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 On January 30, 2019, At Sriyanusorn school. Public Relation unit 

together with Education Service Division , Faculty of Management and Fac-

ulty of nursing join “Sriyanusorn Open House 2019”. Which for education 

guidance to high school student with other educational institution such 

as Burabha University , Panyaphiwat Institute of Management , Dusit Thani 

College. In part of RBRU activity booth area received a great attention as 

well.

	 วันท่ี	 30	มกราคม	2562	ณ	 โรงเรียนศรียานุสรณ์	อำาเภอเมือง	 จังหวัดจันทบุรี	

งานประชาสัมพันธ์	 ,	 กองบริการการศึกษา,	 คณะวิทยาการจัดการ	 และคณะพยาบาล

ศาสตร์	 เข้าร่วมโครงการเปิดโลกการศึกษา	 “เวทีคนกล้า	 ศรียาคนเก่ง	 Open	 House	

2562”	 โดยโครงการน้ีเป็นการจัดแสดงผลงานของนักเรียน	 และการออกบูธแนะแนวการ

ศึกษาโดยสถาบันการศึกษาต่าง	ๆ	สำาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณีน้ัน	ได้รับความ

สนใจจากนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอย่างดี

 On January 30, 2019, Faculty of Humanities 

and Social Sciences arranged The 3rd Chinese language 

competition and Culture learning project. The objective is 

to provide students with more knowledge of art and learning

Chinese arts and culture. 

	 วันที่	 30	 มกราคม	 2562	 สาขาวิชาภาษาจีน	 คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 จัดโครงการแข่งขันภาษา	 และเรียนรู้

ศิลปวัฒนธรรมจีน	 (ครั้งที่	 3)	ณ	หอประชุมรำาไพพรรณี	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏรำาไพพรรณี	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา	ได้มีความพร้อม

ทางทักษะภาษาและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีนมากขึ้น	 รวมถึงเพื่อคัด

เลือกผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นในการเป็นตัวแทนแข่งขันภาษาจีนใน

ระดับประเทศ	ต่อไป

RBRU join education guidance event 
at Sriyanusorn school.

Chinese language 
competition and Culture learning project.
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Education guidance event at Baan

Kaeng Wittaya School
 Baan – Kaeng Wittaya School, Srakaew, Organize an 

event “education & career guidance” on January 30, 2019, In 

this event Education Service Division and Public Relation Unit 

from Rambhai Barni Rajabhat University carry out activities to 

education guidance. Which is 120 students join this project 

and pay attention to RBRU as well.

	 ณ	 โรงเรียนบ้านแก้ง	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดสระแก้ว	 กองบริการ

การศึกษา	 และงานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี	 ร่วม

ออกบูทแนะแนวการศึกษาต่อ	 ในโครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ	

“มุ่งมั่น	ตั้งใจ	ก้าวไปให้ถึงจุดหมาย”	ของโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา

	 โครงการนี้ประกอบด้วย	 การแนะแนวการศึกษาต่อของ

มหาวิทยาลัยหลายแห่ง	 โดยมีนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมโครงการเป็น

จำานวนมาก	ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี	ได้รับความสนใจ

จากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอย่างดี	 ซึ่งนักเรียนบาง

ส่วนของโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา	 ได้เข้ารับรายงานตัวเพื่อเข้ารับการศึกษา

ต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี

	 On	January	30,	2019,		At	36	Building	Hall,	Faculty	of	Humanities	

and Social Sciences by teachers and students in the visual arts held a lin-

ocut printing “KING RAMA X” art exhibition. The honorable chairman was  

Asst. Prof. Dr.Nakrob Tian-am, Vice President for University Council Affairs 

with other honorable guests.

	 สาขาวิชาทัศนศิลป์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รำาไพพรรณีได้จัดนิทรรศการภาพพิมพ์ชิ้นเล็ก	เทคนิคแกะกระเบื้องยาง	“KING	RAMA	

X”	ในหลวงรัชกาลที่	10	โดยได้รับเกียรติจาก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นักรบ	เถียรอ่ำา	

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย	เป็นประธานในการเปิดงาน	กิจกรรมนี้เป็น

กิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี	 และน้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 อันหา

ที่สุดมิได้	ที่มีต่อปวงชนชาวไทยเสมอมา

“KING RAMA X” art exhibition.


