
กจิกรรมฝ่ายการนักศึกษา กองกจิการนักศึกษา 

ประจ าเดือนมกราคม 2562 

กจิกรรมนักศึกษา 

ช่ือโครงการ/รายละเอยีดงาน ระยะเวลา สถานที ่ ผู้รับผดิชอบ 
โครงการประกวดร้องเพลงเชียร์ 1 – 31 มกราคม 2562 มธ.ศูนยรั์งสิต ชุมนุมเชียร์ 
โครงการค่ายพฒันาการถ่ายภาพ 2562 3 – 8 มกราคม 2562 อช.ภูหินร่องกลา้ พิษณุโลก

และ อช.น ้ าหนาว เพชรบูรณ์ 
ชุมนุมถ่ายภาพ 

โครงการค่ายพ่ีใหน้อ้งฯ คร้ังท่ี 7 4 – 6 มกราคม 2562 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตปัตตานี 

กลุ่มอิสระนกัศึกษาสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

โครงการแนะแนวการศึกษา ณ จงัหวดั
ชยัภูมิ 

4 – 6 มกราคม 2562 โรงเรียนสตรีชยัภูมิ กลุ่มนกัศึกษาธรรมศาสตร์ 
จงัหวดัชยัภูมิ 

Silent Power คร้ังท่ี 11 4 – 11 มกราคม 2562 อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา องคก์ารนกัศึกษา 
โครงการประชุมสภานิสิตนกัศึกษา
สมัพนัธ์แห่งประเทศไทย 

4 – 13 มกราคม 2562 มหาวทิยาลยัขอนแก่น สภานกัศึกษา 

โครงการสมัมนาดนตรีสมัพนัธ์ปีการศึกษา 
2561 

5 – 7 มกราคม 2562 จงัหวดัเชียงใหม่ ชุมนุมดนตรีไทย 

โครงการ Thammasat University Model 
United Nations Conference 2019 

11 – 13 มกราคม 
2562 

The Ramada Hotel Sathorn ชมรมผูน้ าเยาวชน
สหประชาชาติ 

โครงการค่ายพ่ีปันนอ้งป้ันฝัน สานฝันสู่
แดนโดม คร้ังท่ี 16 

11 – 13 มกราคม 
2562 

โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช กลุ่มอิสระพฒันาดา้นการศึกษา 

โครงการมหกรรมดนตรีอดุมศึกษา 12 – 13 มกราคม 
2562 

ม.ราชภฏัอุบลราชธานี ชุมนุมดนตรีสากล 

โครงการนิทรรศการถ่ายภาพประจ าปี 
2562 

21 – 25 มกราคม 
2562 

อาคารเรียนรวมสงัคมศาสตร์ 
มธ.ศูนยรั์งสิต 

ชุมนุมถ่ายภาพ 

Thammasat University ASEAN 
Delegation คร้ังท่ี 6 

13 -19 มกราคม 2562 Malaysia และ Singapore องคก์ารนกัศึกษา 

โครงการค่ายฝึกฝนทกัษะและเตรียมความ
พร้อมเพ่ือเขา้ร่วมการประชุม
สหประชาชาติจ าลอง HNMUN และ 
WorldMUN 2019 

19 – 20 มกราคม 
2562 

โรงแรมมายโฮเตล็ ซีเอม็วาย
เค แอท รัชดา 

ชมรมผูน้ าเยาวชน
สหประชาชาติ 

โครงการนิทรรศการถ่ายภาพประจ าปี 
2562 

21 – 25 มกราคม 
2562 

อาคารเรียนรวมสงัคมศาสตร์  ชุมนุมถ่ายภาพ 

โครงการประชุมสภาสมยัสามญัฯ 23 มกราคม 2562 มธ.ศูนยรั์งสิต สภานกัศึกษา 
โครงการค่ายแนะแนวการศึกษา ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

23 – 29 มกราคม 
2562 

จงัหวดักระบ่ี กลุ่มโดมขนาบน ้ า จงัหวดั
กระบ่ี 

โครงการ Incoming Preparation Seminar 
32 

มกราคม 2562 มธ.ศูนยรั์งสิต ชมรมไอเซค 

 



ทุนการศึกษาและนักศึกษาวชิาทหาร 

ช่ือโครงการ/รายละเอยีดงาน ระยะเวลา สถานที ่ ผู้รับผดิชอบ 
สมัภาษณ์นกัศึกษาทุนเอสโซ่ ฯ  8 มกราคม 2562 สกอ. พรภิรักษ ์แสงเอม 
นกัศึกษาวชิาทหารปี 2 ชาย ฝึกภาคสนาม  8-10 มกราคม 2562 จงัหวดักาญจนบุรี ทศันีย ์ ราไม ้
นกัศึกษาวชิาทหารปี 3 หญิง ฝึกภาคสนาม  7-9 มกราคม 2562 จงัหวดักาญจนบุรี ทศันีย ์ราไม ้
นกัศึกษาวชิาทหารปี 4 ชาย ฝึกภาคสนาม  12-18 มกราคม 2562 จงัหวดักาญจนบุรี ทศันีย ์ราไม ้
นกัศึกษาวชิาทหารปี 5 ชาย ฝึกภาคสนาม  12-18 มกราคม 2562 จงัหวดักาญจนบุรี ทศันีย ์ราไม ้
นกัศึกษาวชิาทหารปี 5 หญิง ฝึกภาคสนาม  18-21 มกราคม 2562 จงัหวดักาญจนบุรี ทศันีย ์ราไม ้
สมัภาษณ์ทุนสมเด็จพระเจา้พ่ีนางเธอ (ทุน
ซ้ือต ารา) 

21 มกราคม 2562 หอ้งประชุมส านกังาน
อธิการบดี 3  ชั้น 2 

สุพรรณี อยูเ่จริญ 

ต่อทุน นศ. โครงการเรียนดีจากชนบท @ 1 ธ.ค.61-8 ก.พ.62 มธ.ศูนยรั์งสิต สรชา เทียมมณี 

กจิกรรมศูนย์อาสาสมัคร  

ช่ือโครงการ/รายละเอยีดงาน ระยะเวลา สถานที ่ ผู้รับผดิชอบ 
โครงการแบ่งปันรอยยิม้ คร้ังท่ี 7 3 - 8 มกราคม 2562 จ.เชียงใหม่ ชุมนุมอนุรักษธ์รรมชาติ 

โครงการฝายมีชีวติเพื่อชุมชนอยา่ง 
อยา่งย ัง่ยนื (ค่ายกลาง) 

5 – 13 มกราคม2562 จ.ตาก สโมสรโรตาแรคท ์

โครงการแบ่งปันรอยยิม้สู่เด็กไทยใน
ชนบท 

6 มกราคม 2562 จ.ก าแพงเพชร ชมรมนกัศึกษาโครงการเรียนดี
จากชนบท 

ค่ายเพ่ือนเด็ก ตอนซบัเปิบวงัโป่งไป
โกง้โคง้ท่ีคลองน ้ าคนั 

9 – 13 มกราคม 2562 อ.เมืองก าแพงเพชร  ชุมนุมเพื่อนโดมสมัพนัธ ์

ค่ายผูน้ าเยาวชนจิตอาสา Youth Alarm 
Camp 

10 – 12 มกราคม 2562 จ.หวดัราชบุรี ชุมนุมเยาวชนตน้แบบ 

โครงการกล่องนมแปลงร่าง 14 มกราคม 2562 โรงเรียนรอบ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
ศูนยรั์งสิต 

ศูนยอ์าสาสมคัร 

โครงการมหกรรมท าดีไร้ยางอาย Youth 
Day 

26 มกราคม 2562 หอศิลปวฒันธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร 

ชุมนุมเยาวชนตน้แบบ 

กจิกรรมกฬีาและสร้างเสริมสุขภาพ  

ช่ือโครงการ/รายละเอยีดงาน ระยะเวลา สถานที ่ ผู้รับผดิชอบ 
สอบสมัภาษณ์โครงการกีฬา รอบ 1 5 มกราคม 2562 อาคารยมิเนเซ่ียม 7 

มธ.ศูนยรั์งสิต 
ปัญจพร ดิษฐทิม 

แข่งขนัโปโลน ้ าชิงชนะเลิศกีฬา
มหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย 

7-11 มกราคม 2562 จ.อุบลราชธานี ชุมนุมกีฬาทางน ้ า 

กีฬามหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยัแห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี 46 

9-21 มกราคม 2562 จ.อุบลราชธานี พลงั นิทศัน์กาญจนานนท ์

 



กจิกรรมนักศึกษาท่าพระจันทร์ 

ช่ือโครงการ/รายละเอยีดงาน ระยะเวลา สถานที ่ ผู้รับผดิชอบ 
สมัมนาสภานิสิตนกัศึกษาสมัพนัธ์แห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี 8 

10-13 มกราคม 2562 
 

มธ.ท่าพระจนัทร์ สภานกัศึกษา ท่าพระจนัทร์ 

โครงการ "สูบใหถู้กท่ี คุณก็จะดูดีได"้ 
Smart Smoking 

มกราคม 2562 
 

มธ.ท่าพระจนัทร์ งานฝ่ายการนกัศึกษา 
ท่าพระจนัทร์ 

กจิกรรมศูนย์นักศึกษาพกิาร 

ช่ือโครงการ/รายละเอยีดงาน ระยะเวลา สถานที ่ ผู้รับผดิชอบ 
ประชุมร่วมกบัมูลนิธินวตักรรมทางสงัคม 
เก่ียวกบัรายละเอียดการจา้งงานนกัศึกษา 
พิการ  ตามมาตร 35  และการรายงานผล 
การปฏิบติังานต่อบริษทัผูใ้หก้ารสนบัสนุน 
งบประมาณ 

4 มกราคม 2562 อาคาร SM ทาวเวอ่ร์  
พญาไท 

นายปิยพงศ ์ เอียดปุ่ม 

จดัอบรมปฏิบติัการ Mark – Up และท า 
หนงัสือเดซ่ี (DAISY) 

5 - 8 มกราคม 2562 ศูนยบ์ริการนกัศึกษาพิการ นางสาวจินตนา  หงษณี์ 

แนะแนวการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาแก่ 
นกัเรียนพิการ ในภาคอีสานและภาคเหนือ 

14-19 มกราคม 2562 นครราชสีมา ขอนแก่น 
ล าปาง เชียงราย เชียงใหม่ 

นายปิยพงศ ์ เอียดปุ่ม 

อบรมพฒันาภาษาองักฤษใหแ้ก่นกัศึกษา 
พิการ  ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2561 

23 มกราคม 2562 สถาบนัภาษา มธ.ศูนยรั์งสิต 

 
นายปิยพงศ ์ เอียดปุ่ม 

 

 

 

 


