ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจาปีการศึกษา 2558
ว/ด/ป
20 - 21 พ.ค. 2558

กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

21 - 23 พ.ค. 2558

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่

27 เม.ย. - 5 มิ.ย. 2558
24 พ.ค. - 11 มิ.ย. 2558
พ.ค. - มิ.ย. 58
31 พ.ค. 58

เปิดรับสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่
เปิดรับสมัครจัดตั้งชมรม
วันงดสูบบุหรี่โลก
นักศึกษาภาคปกติพบทีป่ รึกษา
รหัส 54,55,56 เวลา 09.00 - 11.00 น.
รหัส 57,58 เวลา 13.00 - 15.00 น.
เปิดภาคเรียนที่ 1/2558
ยื่นคาร้องขอผ่อนผันทหาร (รอบแรก)
สัปดาห์รณรงค์การแต่งกาย
ประชุมสภานักศึกษา
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
พิธีไหว้ครู/กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่
วันเปิดโลกกิจกรรม
กีฬา Freshy Games
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
แห่เทียนพรรษา
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสคล้ายวัน
พระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร

12 มิ.ย. 58
15 มิ.ย. 58
มิ.ย. - ต.ค. 58
22 - 26 มิ.ย. 58
24 มิ.ย. 58
26 มิ.ย. 58
2 ก.ค. 58
8 ก.ค. 58
13 - 17 ก.ค. 2558
20 - 24 ก.ค. 58
27 ก.ค. 58
28 ก.ค. 58

11 ส.ค. 58
24 - 28 ส.ค. 58
2 - 9 ก.ย. 58
12 ต.ค. 58
23 ต.ค. 58
30 ต.ค. 58

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
สัปดาห์รณรงค์ความปลอดภัย
กีฬากาซะลองเกมส์ ครั้งที่ 15
วันสถาปนามหาวิทยาลัย 123 ปี
วันปิยมหาราช
นักศึกษาภาคปกติพบทีป่ รึกษา
รหัส 54,55,56 เวลา 09.00 - 11.00 น.
รหัส 57,58 เวลา 13.00 - 15.00 น.

สถานที่
หอประชุมภัทรมหาราช
ห้องโถงชั้นล่าง อาคารฝึก
ประสบการณ์ฯ
กองพัฒนานักศึกษา
วัดชีป่าสิตาราม จ.ลพบุรี
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ตามประกาศทีส่ านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
กาหนด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ห้องประชุมกิจจาทร 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อาคารพุทธวิชชาลัย
วัดพระศรีมหาธาตุฯ
หอประชุมพิฆเนศวร

หอประชุมพิฆเนศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5
ตามประกาศทีส่ านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
กาหนด

ว/ด/ป
1.พ.ย. - 25 ธ.ค. 58
2 พ.ย. 58
18 พ.ย. 58
25 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
1 - 2 ธ.ค. 58

กิจกรรม
ยื่นคาร้องขอผ่อนผันทหาร (รอบสุดท้าย)
เปิดภาคเรียนที่ 2/2558
โครงการประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย
ประเพณีลอยกระทง
วันเอดส์โลก
เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
4 ธ.ค. 58
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุยเดช
รับสมัคร ผู้ลงสมัครนายกองค์การบริหารนักศึกษา
14 ธ.ค. 58 - 22 ม.ค. 59
และประธานสภานักศึกษาภาคปกติ
กิจกรรมราลึกพระคุณครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ
15 ม.ค. 59
16 มกราคม 59
20 ม.ค. 59
งานนิทรรศการเปิดโลกกิจกรรม
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาและ
ประธานสภานักศึกษาภาคปกติ
3 ก.พ. 59
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสคล้าย
1 เม.ย. 59
วันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
7 เม.ย. 59
ประเพณีสงกรานต์

สถานที่
กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หอประชุมพิฆเนศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หอประชุมพิฆเนศวร
หอประชุมพิฆเนศวร
กองพัฒนานักศึกษา
วิทยาลัยการฝึกหัดครู
อาคารฝึกประสบการณ์ฯ ชั้น 2
ห้องโถง ชั้นล่าง อาคาร 20
หอประชุมพิฆเนศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

