สรุปกิจกรรมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประจาปี ๒๕๕๘ (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘)
ที่
๑
๒
๓

๔
๕

๖

๗

รายการ
ผู้แทนองค์การนักศึกษาและผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.
รับมอบของขวัญ เพื่อสนับสนุนการออกค่ายอาสาพัฒนา
องค์การนักศึกษา ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า มรน.
ออกค่ายอาสาพัฒนางานวันเด็กแห่งชาติ
สมาคมศิษย์เก่า มรน.ดาเนินโครงการ
ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมกระทรวงแรงงานพบประชาชน
และคอนเสิร์ต “เดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจปฏิรูป”
นายกสมาคมศิษย์เก่า มรน.ประสานสมาคมศิษย์เก่า ม.ราชภัฏทั่วประเทศ
ขับเคลื่อนจิตอาสาเพื่อสังคมไทย
อาสาสมัครเพื่อขับเคลื่อนจิตอาสาในสังคมไทย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
นายกสมาคมศิษย์เก่า มรน.
ร่วมพิธีเปิดงานและนานักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ
โครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม
“เดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจปฏิรูป”
ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.
รับมอบนโยบายสมาคมฯ ติดต่อหน่วยงานเพื่อจัดหาตาแหน่งงานว่าง
งานเดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจปฏิรูป

วัน เดือน ปี
๙ มกราคม ๒๕๕๘
๑๐ มกราคม ๒๕๕๘
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

หมายเหตุ

-๒ที่
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

รายการ
สมาคมศิษย์เก่า มรน.ร่วมสนับสนุนการจัดตกแต่งสถานที่งานศูนย์สาธิต
ปฐมวัย มรน.
สมาคมศิษย์เก่า มรน.ร่วมสนับสนุนการจัดตกแต่งสถานที่งานปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน. ร่วมต้อนรับศิษย์เก่ากองทุน กยศ.ดีเด่น
ระดับประเทศ เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายงานปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.สอบถามประเด็นผู้กู้ กยศ.ถูกดาเนินคดีชั้นศาล
งานปัจฉิมนิเทศผู้กู้ ปีการศึกษา 2557
ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.ติดต่อผู้ประสานงาน
โครงการรับงานไปทาที่บ้าน ปี 2558
ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.รับมอบหนังสือตาแหน่งงานว่างเพื่อแจกให้กับ
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
สมาคมศิษย์เก่า มรน.ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมาคมศิษย์เก่า มรน.ร่วมสนับสนุนการตกแต่งสถานที่
งานเปิดสาขาใหม่บริษัทโตโยต้านครปฐม ผู้จาหน่ายโตโยต้าจากัด
ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.ประสานงานเอไอเอส
เรื่องการจ้างงานพิเศษสาหรับนักศึกษา

วัน เดือน ปี
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘
๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘
๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘
๒ เมษายน ๒๕๕๘

หมายเหตุ

-๓ที่
๑๗
๑๘
๑๙

๒๐

๒๑
๒๒
๒๓

๒๔

รายการ
สมาคมศิษย์เก่า มรน.
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.ร่วมกับเอไอเอส
จัดจ้างนักศึกษาทางาน PART TIME
ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.
ติดต่อ ผอ.สานักศิลปะและวัฒนธรรม มรน.
โครงการหนึ่งปณิธานความดีเฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน. ติดต่อการจัดโครงการหนึ่งปณิธานความดี
เฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการอาสาสมัครขับเคลื่อนจิตอาสาในสังคมไทย
เฉลิมพระเกียรติฯ กับรองนายกเทศบาลเมืองนครปฐม
ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.
ประสานกิจกรรมตอบแทนคุณแผ่นดินกับ ผอ.สานักวิทยบริการ มรน.
ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.
ร่วมสนับสนุนการตกแต่งสถานที่จัดงานโตโยต้านครปฐม
ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.
เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุน กยศ.
เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนการติดตามหนี้ของศิษย์เก่า
ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.
ประสานการจัดกิจกรรมเครือข่าย กยศ.ตอบแทนคุณแผ่นดิน
กับ ผอ.ศิษย์เก่า ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก

วัน เดือน ปี
๕ เมษายน ๒๕๕๘
๗ เมษายน ๒๕๕๘
๒๐ เมษายน ๒๕๕๘

๒๑ เมษายน ๒๕๕๘

๒๔ เมษายน ๒๕๕๘
๒๔ เมษายน ๒๕๕๘
๒๗ เมษายน ๒๕๕๘

๒๘ เมษายน ๒๕๕๘

หมายเหตุ

-๔ที่
๒๕
๒๖

๒๗

๒๘
๒๙

๓๐
๓๑
๓๒

รายการ
ผอ.ศิษย์เก่า ม.นเรศวร จ.พิษณุโลกและผู้แทนสถานศึกษาหลายแห่ง
กล่าวชมเชยผลการดาเนินงานสมาคมศิษย์เก่า มรน.
ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.
ประสานงานโครงการมหกรรมนัดพบแรงงานเชิงคุณภาพ
กับสานักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม
ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.เข้าประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน
เปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)
ของกระทรวงแรงงาน
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานสมาคม
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เตรียมความพร้อมด้านพิธีกรและจัดสถานที่งานเปิดศูนย์บริการจัดหางาน
เพื่อคนไทย
ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ติดต่อตาแหน่งงานบริษัทที่เข้าร่วมงานเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าร่วมต้อนรับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
โตโยต้านครปฐม ให้การสนับสนุนของที่ระลึกสาหรับการประชุมผู้นาศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วัน เดือน ปี
๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

หมายเหตุ

-๕ที่
๓๓
๓๔

๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑

รายการ
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดประชุมผู้นาศิษย์เก่า
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
บันทึกเทปโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวีนครปฐมในการจัดงานประชุมใหญ่
และงานคืนสู่เหย้า
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขา มรน.
มอบแฟ้มเก็บเอกสารให้กับสมาคมศิษย์เก่า มรน.
ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน. ประสานงานหัวหน้ากองบรรณาธิการ นสพ.
พลังชนเพื่อลงข่าวการจัดประชุมใหญ่
ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.
เยี่ยมอาการอาพาธรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
สมาคมศิษย์เก่า มรน.
จัดเตรียมความพร้อมก่อนจัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี
สมาคมศิษย์เก่า มรน.จัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๘ และงาน
คืนสู่เหย้า 78 ปี ชาวชมพู - แดง
ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.
ฝึกซ้อมการเชียร์กีฬาให้กับหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมนครปฐม
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า มรน.
จัดงานบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๘

วัน เดือน ปี
๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

หมายเหตุ

-๖ที่
๔๒
๔๓
๔๔

๔๕

๔๖
๔๗
๔๘
๔๙

รายการ
ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.
ควบคุมการแข่งขันเชียร์กีฬาหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม
ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.
เข้าร่วมงานฉลองการแข่งขันกีฬาในวันรพี ปี ๒๕๕๘
สมาคมศิษย์เก่า มรน.ร่วมกับกลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา
จัดงานเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนในอนาคต
ของนักศึกษา มรน.
สมาคมศิษย์เก่า มรน.ร่วมกับกลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา
จัดงานการเสริมสร้างแนวทางการอยู่ร่วมกันภายใต้ความแตกต่างด้านศาสนา
ที่สาคัญในอาเซียน
สมาคมศิษย์เก่า มรน.ร่วมกับกลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา
จัดงานพลเมืองอาเซียนร่วมใจห่างไกลยาเสพติด
สมาคมศิษย์เก่า มรน.ร่วมกับกลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา
จัดงานการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สมาคมศิษย์เก่า มรน.ร่วมกับกลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา
จัดงานวันอาเซียน (ASEAN DAY)
สมาคมศิษย์เก่า มรน.
จัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษสู่อาเซียน
ณ เทศบาลตาบลโพรงมะเดื่อ

วัน เดือน ปี
๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

หมายเหตุ

-๗ที่
๕๐

๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗

รายการ
สมาคมศิษย์เก่า มรน.
จัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษสู่อาเซียน
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลบางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม
สมาคมศิษย์เก่า มรน.จัดประชุม
การเตรียมความพร้อมงานคอนเสิร์ตเดอะสตาร์
นายกสมาคมศิษย์เก่า มรน.
สัมภาษณ์พิเศษการจัดงานบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ
นายกสมาคมศิษย์เก่า มรน.และคณะผู้แทนองค์กรเข้าบันทึกเทปโทรทัศน์
การจัดงานบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ
นายกสมาคมศิษย์เก่า มรน.
เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ตการกุศล “เดอะสตาร์”
นายกสมาคมศิษย์เก่า มรน.
เข้าพบสื่อมวลชนทุกแขนงประจาจังหวัดนครปฐม
นายกสมาคมศิษย์เก่า มรน.
รับมอบน้าดื่มจากสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยฯ สโมสรบุคลากร สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์
และโตโยต้านครปฐม จัดโครงการรวมพลังบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

วัน เดือน ปี
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
๒๔ กันยายน ๒๕๕๘
๒๔ กันยายน ๒๕๕๘
๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

หมายเหตุ

-๘ที่
๕๘

๕๙

๖๐

๖๑

รายการ
ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า มรน.
รับมอบน้าดื่มจากสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ โครงการรวมพลังบริจาคโลหิต
ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ เฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
สมาคมศิษย์เก่า มรน.และเจ้าภาพร่วม
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระบรมฯ
โครงการรวมพลังบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ เฉลิมพระเกียรติ
63 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ
และสมาคมศิษย์เก่าฯ รับมอบน้าดื่มจากสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์
โครงการรวมพลังบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสปีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
สมาคมศิษย์เก่า มรน.และเจ้าภาพร่วม
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวง
โครงการรวมพลังบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสปีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

วัน เดือน ปี
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

หมายเหตุ

