
บันทกึข้อความ 
ส่วนงาน   กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  โทร. 1350                                                                          

ที ่ มอ 201.4.4/63-                                     วันที่         ธันวาคม  2563              

เรื่อง   ส่งวาระแจ้งเพ่ือทราบและรายงานผลเข้าทีป่ระชุมบุคลากร ประจ าเดือนธันวาคม 2563 
เรียน    ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี  

ตามท่ี งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี  
ได้รับมอบหมายให้ด าเนินภารกิจต่าง ๆ นั้น  

ดังนั้น งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี จึงขอ
ส่งวาระและรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นไปตามกระบวนการ
สร้างการมีส่วนร่วม PDCA-Par ทั้งยังเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา
ของกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี จึงขอรายงานผลการการด าเนินงาน ประจ าเดือนธันวาคม 2563  
ดังเอกสารที่แนบมาด้วยแล้วนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 

 

 
   (นางเครือมาส  แก้วทอน) 

  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 



รายงานผลการด าเนินงานงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี 

ประจ าเดือนธันวาคม  2563 
 ตามที่ งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้   กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี  ได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินภารกิจต่างๆ ดังนั้น จึงขอรายงานผลการด าเนินงานของงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้  กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ประจ าเดือน ธันวาคม  2563 
 
ภารกิจด้านส านักงานหอพัก 

1. ด้านการให้บริการหอพัก 
ที ่ หัวข้อ จ านวน หน่วยนับ 
1 บริการรับรายงานตัวเข้าหอพัก 39 ราย 
2 บริการแจ้งย้ายหอ - ห้องพัก 158 ราย 
3 บริการแจ้งลาออกจากหอพัก 41 ราย 
4 บริการรับคืน / ปั๊ม (กรณีสูญหาย) กุญแจห้องพัก 126 ราย 
5 บริการรับลงทะเบียนรถจักรยานยนต์ 60 ราย 
6 บริการให้ค าปรึกษานักศึกษาหอพัก 44 ราย 
7 บริการให้ยืม – คืน กุญแจส ารองห้องพัก 80 ราย 
8 บริการห้องคอมพิวเตอร์ 72 ราย 
9 บริการห้องสมุดหอพัก 50 ราย 
10 บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 5 ราย 
11 บริการติดตามหนี้สินนักศึกษา(ค่าไฟฟ้า) 

- ก่อนติดตาม 
- คงเหลือหลังติดตาม 

 
3,093 

34 

 
ราย 
ราย 

2. ด้านโครงสร้างและกายภาพ 
2.1 การแจ้งซ่อมบ ารุงอาคารหอพักนักศึกษา 1 - 10 

ที ่ ประเภทงาน จ านวนซ่อม
ทั้งหมด 

ด าเนินการ
แล้ว 

ค้างซ่อม หน่วยนับ 

1 งานซ่อมบ ารุง (งานไม้) 44 34 10 รายการ 
2 งานประปา 91 89 2 รายการ 
3 งานไฟฟ้า 55 55 0 รายการ 

รวม 190 178 12 รายการ 

 

 

 



2.2 การให้บริการ Face Thermo Scan ในหอพักนักศึกษา 
- หอพัก 2    จ านวน      70   ครั้ง 
- หอพัก 5    จ านวน  1,583   ครั้ง 
- หอพัก 9    จ านวน    174   ครั้ง 
- หอพัก 10  จ านวน  1,127   ครั้ง 
   รวมจ านวน  2,954   ครั้ง 

2.3 จัดซื้อ – จัดจ้าง และระบบคลังพัสดุหอพัก 
ที ่ ว/ด/ป รายการ เลขที่จัดหา – จัดจ้าง จ านวนเงิน หมายเหตุ 

จัดหาวัสดุ จัดจ้าง 
1 1/12/63 ปั้มกุญแจ 6410173 - 270.00 หอ 5 

สติกเกอร์ยานพาหนะ 6410172 - 3,500.00 หอ 1 - 10 
ปั้มกุญแจ 6410173 - 60.00 หอ 5 

2 9/12/63 ค่าจ้างซักชุดเครื่องนอน 6420101 - 7,400.00 หอ 7,9 
รวม  11,230.00  

2.4 ทะเบียนราษฎร์  ปรับสถานะ/ย้ายออกจากทะเบียนบ้าน จ านวน  6  ราย 
3.   ด้านบริการนักศึกษาหอพักนอกเวลาราชการ 
เพ่ือดูแลความเรียบร้อยในการให้บริการนักศึกษาหอพัก โดยปฎิบัติงานตั้งแต่ 16.30 – 08.30 น.ทุกวัน 

ที ่ วัน/เดือน/ปี เวลา รายงานผล เจ้าหน้าที่
เวร 

1 1/12/63 23.44 น. นส.แวซารีนา กรุษกระบี่ หอ 10 ห้อง 312 ทะเลาะวิวาทกับ
เพ่ือนร่วมห้องเรื่อง ยืม - คืนเงิน ที่ไม่ตรงตามท่ีตกลงกันไว้ และ
โยงไปยังเรื่องส่วนตัวของคู่กรณี  

สูไรยา 

2 8/12/63 21.30 น. แจ้งและท าความเข้าใจเพ่ือนเอกในชั้นเรียน ของ นส.แวซารีนา 
กรุษกระบี่ นัดที่ห้องส านักงาน หอพัก 10 เพื่อช่วยกันดูแลและ
ติดตามอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งช่วยเป็นหูเป็นตา และให้รายงาน
เหตุหากมีผลการกระท าที่ตามมาของ นส.แวซารีนา กรุษกระบี่ 
(ซึ่งเป็นผู้ป่วย) และเบื้องต้นอยู่ใรความดูแลของแพทย์เรียบร้อย
แล้ว 

สูไรยา 
โรสนาน ี
ธีรพร 

3 13/12/63  20.35 น. รับข้อมูลว่านักศึกษาหอพัก 4 กลับมาจากบ้าน และไม่สามารถ
เข้าห้องพักได้ เนื่องจากลืมกุญแจห้องพักไว้ที่บ้าน เบื้องต้นให้
เบอร์โทรผู้ปกครองหอพัก 4 เพ่ือให้นักศึกษาประสานงานและให้
ผู้ปกครองหอพักเข้ามาเปิดห้องให้ก่อน 

ธนวินท์ 

4 19/12/63 22.30 น. รับรายงานจากคณะกรรมการหอพัก 9 ว่าได้ด าเนินการน า รปภ.
ขึ้นตรวจหอพัก ซึ่งมีนักศึกษาผู้ต้องสงสัยกระท าผิดหอพักเรื่องยา
เสพติด และการมีอาวุธไว้ในครอบครอง เบื้องต้นให้ท ารายงาน

ธนวินท์ 



ผลการตรวจหอพักส่งผู้ปกครองพักก่อน โดยอ้างอิงหลักฐานจาก 
รปภ.ในการขึ้นตรวจ 

รวม 4 กรณี 
4.  ด้านบริการไปรษณียภัณฑ์ 

ที ่ รายการ จ านวน (ชิ้น)  
1 จดหมายธรรมดา 343 
2 ลงทะเบียน 343 
3 EMS 286 
4 พัสดุ 5 
5 ธนาณัติ - 
6 สิ่งตีพิมพ์ 9 
7 ไปรษณียภัณฑ์ (ตีกลับ) 314 
8 จ าหน่ายสินค้าไปรษณีย์ - 

รวม 1,300 
 

5. ด้านสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
5.1 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

ที ่ วันที่ เรื่อง ภาพประกอบ 
1 25/11/63 ค่าไฟฟ้าหอพัก ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563  

สามารถช าระได้ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563  
สามารถกดลิงค์เข้าระบบรับ QR สแกนช าระค่าไฟฟ้าหอพัก  
http://hostel.pn.psu.ac.th/booking1/booking 

 

2 26/11/63 งานสวัสดิการที่พักฯ กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี จัด
ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากอพัก ภาคการศึกษาที่ 2  ปี
การศึกษา 2563 เพ่ือพัฒนานักศึกษาหอพักฯ 
 

 

3 27/11/63 นักศึกษาหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ลงทะเบียน
รถจักรยานยนต์ สามารถท าการลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง
วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ผ่านระบบ และสามารถรับสติ๊กเกอร์
ได้ในวันที ่30 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2563  

 

4 27/11/63 ส าหรับนักศึกษาท่ีได้ท าการจองหอพัก เทอม2/63 และช าระค่า
หอพักแล้ว สามารถ รายงานตัวเข้าหอพักได้ตามหอพักท่ีได้จอง
ไว้ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. 
 

 



5 28-29/11/63 งานสวัสดิการที่พักฯ จัดโครงการพัฒนาผู้น านักศึกษาหอพัก ปี
การศึกษา 2563 เปิดโครงการและให้โอวาทโดยรองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี มอบทิศทางการพัฒนา
นักศึกษาหอพัก ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 

6 30/11/63 นักศึกษาท่ีสนใจจะสมัครอยู่หอพักใน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 
สามารถติดต่อสมัครได้ที่ งานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา 
อาคาร 2 ชั้น 2  ได้ในวันที ่1 ธันวาคม 2563  
 

 

7 
 
 

30/11/63 รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนท างานแลกเปลี่ยน/ทุน
ช่วยเหลืออาหาร (รายชื่อจากการคัดเลือกข้ันแรกจากใบสมัคร) 
ก าหนดสัมภาษณ์ในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-
12.00 น. และ 13.00-16.30 น. 

 

8 1/12/63 เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและคณาจารย์ เข้าร่วม
อบรมความรู้และสิทธิประโยชน์ส าหรับผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม จัดโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์.. 

 

9 2/12/63 ขออภัยในความไม่สะดวก "ด้วยถนนเส้นหน้าหอพัก 9 ก าลังท า
เส้นถนนใหม่ จึงขอให้บุคลากรและนักศึกษาที่ใช้เส้นทาง
ดังกล่าว เข้า- ออก ทางหอพัก 5 จนกว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ
หรือจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง" 

 

10 3/12/63 นักศึกษาท่ีสนใจจะสมัครอยู่หอพักใน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 
สามารถติดต่อสมัครได้ที่ งานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา 
อาคาร2 ชั้น2 ที่ว่างม ีหอพัก 4 และหอพัก 6 
 

 

11 3/12/63 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนนักศึกษา ท างาน
แลกเปลี่ยน/ทุนช่วยเหลือค่าอาหาร งานสวัสดิการที่พักฯ 
 
 

 

12 3/12/63 ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาทุกคนที่มีส าเนาทะเบียนบ้านอยู่ที่ 
ม.อ.ปัตตานีในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 จะมีการเลือกตั้ง อบจ.  
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สิทธิ์และหน่วยเลือกตั้งได้จาก ลิงค ์
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ 

 

13 4/12/63 การเลือกตั้ง อบจ.ไม่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า และ
ไม่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกเขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องไป
ใช้ลงคะแนนเสียงยังภูมิล าเนาที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 

 



14 5/12/63 เนื่องด้วยศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตปัตตานี จะท าการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส ารอง ในวันเสาร์ ที ่5 ธันวาคม 2563 
เวลา 9.00 - 16.00 น.  ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่าย
ภายในวิทยาเขต  

 

15 7/12/63 แจ้งถึงนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ใน 
มหาวิทยาลัยหากนักศึกษาไม่สามารถเข้าเลือกตั้งได้ ให้
นักศึกษาด าเนินการแจ้งเหตุดังนี้ … 
 

 

16 8/12/63 นักศึกษาท่ีมาสัมภาษณ์ทุน ในวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 63  
ลืมบัตรนักศึกษาไว้ที่จุดสัมภาษณ์ สามารถรับได้ที่ งานหอพัก 
ในวันและเวลาราชการ 
 

 

17 8/12/63 นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ที่ย้ายเข้าทะเบียนบ้านหอพัก ม.อ.
ปัตตานี ฟังข้อมูลการมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิเลือกตั้งทางนี้จ้า 
 
 

 

18 
 
 
 

14/12/63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ทุนแลกเปลี่ยน/ทุน
ช่วยเหลืออาหาร ภาคการศึกษาท่ี 2/2563 

 

19 14/12/63 Dear All, According to the daily new cases and the 
accumulative number of Covid - 19 infections both in 
foreign countries and in Thailand, it signifies the grave 
and protracted situation of Covid-19 worldwide 

 

20 
 
 
 

18/12/63 ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่และเวลา รายงานตัว นักศึกษาทุน
ท างานแลกเปลี่ยน/ทุนช่วยเหลือค่าอาหาร 

 

21 
 
 
 

21/12/63 ศบค. ตั้งจุดตรวจพื้นที่ควบคุมเข้า-ออก สกัดโควิด-19 รวม 12 
จุดทางบก 9 จุด ทางน้ า 3 จุด 

 

รวม 21 เรื่อง 
     5.2  ดูแลระบบสารสนเทศหอพัก ตั้งหนี้ค่าไฟฟ้าหอพักเดือนพฤศจิกายน 2563 จ านวน  2,537  ราย 

 



ภารกิจด้านสนับสนุนการพฒันานักศึกษาแบบองค์รวม  
1. ด้านวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัย  

1.1 ด าเนินงานด้านวินัยจราจร  
- การปลดล็อคเม่ือนักศึกษารายงานตัวและจัดท าสื่อรณรงค์และ/หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ก าหนด  

และ/หรือ บ าเพ็ญประโยชน์ จ านวน 11 ราย 
- ภาพตัวอย่างสื่อรณรงค์เรื่องที่กระท าผิด 

 
 
 
 
 

 
1.2 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ได้ด าเนินการสอบสวนร่วมกับคณะกรรมการสอบสวนคณะศึกษาศาสตร์ 

เพ่ือพิจารณาโทษนายอาฟิต  อาแว รหัสนักศึกษา 6320117069 สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ กรณีท าลาย
ทรัพย์สินหอพัก 

2. ด้าน DSS Card 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ด าเนินการประชุมและปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา

หอพัก เพ่ือการขับคลื่อนการใช้ระบบ DSS Card ณ ห้องประชุม 1 รูสะมิแล ส านักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
 
 
 
 
 

 
3. ด้านการควบคุมดูแลคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก 
 วันที่ 28 – 29  พฤศจิกายน 2563 ด าเนินจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษาหอพัก  Mindset 

Leadership ความลับสู่ความส าเร็จ ณ ห้องคอมมอนหอพัก 5 และ ทามาร์บีช รีสอร์ท ต าบลแหลมโพธิ์   
อ าเภอ  ยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี  

 
 

 
 
 
 
 



4. ด้านการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษาโดยเจ้าหน้าที่หอพัก/อาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าหอพัก  
ประเภทผู้ตรวจ จ านวน 

ครั้ง 
รายงาน ข้อเสนอแนะ ชื่อผู้ตรวจ 

เจ้าหน้าที่หอพัก 1  -ความสะอาดโดยรอบ
อาคาร 

-ก าชับผู้ดูแลอาคารรักษาความ
สะอาด 

ธนวินท์ 
 

    อาจารย์ 
ที่ปรึกษาหอพัก 

2 -วางรองเท้าไม่เป็นระเบียบ 
-WIFI ไม่เสถียร  
-สอบถามความเป็นอยู่  
  

-แจ้งนักศึกษาให้จัดเก็บให้
เรียบร้อย 
-จัดหาที่วางรองเท้าเพ่ิมเติม 
-อยากให้มหาลัยติดตั้ง WIFI ให้
ทั่วถึง 

ดร.พิณทิพย์ 
 

รวม 3 ครั้ง 

ภารกิจด้านเสริมสร้างธุรกิจ 
ที ่ ที่มารายรับ หน่วยนับ ผู้เข้าพัก รายรับ(บาท) 
1  บริการห้องพักรายวัน  คน  8 1,610.00 
2  บริการค่าย/โครงการ  ค่าย/คน  104 15,640.00 
3 บริการชุดเครื่องนอน ชุด 12 480.00 

รวม 112 17,730.00 

ประชุมและติดตามการท างาน/กิจกรรมที่เข้าร่วม  
1. การเข้าร่วมประชุม 

 1.1 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายธนวินท์  ช่วยช าแนก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วย
ลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการด าเนินสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจ าปี 2564 เขตสรรหาที่ 4 หน่วยลงคะแนนที่ 1 
ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี 
 1.2 วันที่ 4 ธันวาคม 2563 บุคลากรงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุม
บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ณ ห้องประชุม 1 รูสะมิแล ส านักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
 1.3 วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นางเครือมาส  แก้วทอน หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ และนางสาวธีรพร  พลนารุด เข้าร่วมอบรมและประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องประชุม 210 ส านักงานอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ 
 
 
 
 
 
 



 2. การเข้าร่วมกิจกรรม 
 2.1 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 บุคลากรงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เข้าร่วมอบรม 
Kaizen ณ ส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
  
 
 
 
 
 
 2.2 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายธนวินท์  ช่วยช าแนก ร่วมเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจ าปี 2564 เขตสรรหาที ่4 หน่วยลงคะแนนที่ 1 ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี 
  
 
 
 
 
 
 2.3 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  นางเครือมาส  แก้วทอน หัวหน้างานสวัสดิการที่พักลัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการคิดและสนับสนุนบทบาทนักศึกษารักสันติต่อการรู้เท่าทันสื่อที่ไม่ปลอดภัย
ในชายแดนภาคใต้ แทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี 
  
 
 
 
 
 

2.4 วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563 บุคลากรงานสวัสดิการที่พักแลพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เข้าร่วม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษาหอพัก  Mindset Leadership ความลับสู่ความส าเร็จ ณ ห้องคอมมอน
หอพัก 5 และ ทามาร์บีช รีสอร์ท ต าบลแหลมโพธิ์  อ าเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี 
  
 
 
 
  
 



2.5 วันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2563 นางเครือมาส  แก้วทอน ,นายธนวินท์  ช่วยช าแนก  และนางสาวสูไรยา  
ดอลี เข้าร่วมอบรมโครงการ Workshop Design Thinking เพ่ือพัฒนาองค์กรและกระบวนการท างานรุ่นที่ 2 ณ 
ห้อง SEA SUN อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
  
 

 
 
 
 
 

 2.6 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 บุคลากรงานสวัสดิการที่พักแลพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เข้าร่วมอบรมการใช้
ระบบ TOR ออนไลน์ ณ ห้องประชุมปริชญากร ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี 
  
 
 

 
 
 
 

 2.7 วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นางเครือมาส  แก้วทอน หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และ "วันพ่อ
แห่งชาติ" 5 ธันวาคม 2563  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 



 
     2.8 วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นางฆอยเราะห์ หะยีบือราเฮง และนางสุดใจ  ชุดเทพ  ตัวแทนงาน
สวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชด าเนิน 
ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ลานวัฒนธรรม จังหวัดปัตตานี พร้อม
ปฏิสันฐานกับพสกนิกรที่เฝ้ารอรับ ในวโรกาสเสด็จพระราชด าเนินจังหวัดปัตตานี 
 
 
 
  
 
 
 
                                                             
           นายธนวินท์  ช่วยช าแนก 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
                                                                                                                  ผู้สรุปข้อมูล 
 


