ฉบับพิเศษ สวัสดีปใ หม 2561

คําอวยพรปใหม...จากทีมผูบริหารคณะ...
ในวารดิถีขึ้นปใหม 2561 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายในสากลพิภพ ดลบันดาลใหทุกทานและครอบครัว ประสบแตความสุข
ความเจริญยิ่ง ๆ ไป ปราศจากสรรพทุกข โศก โรค ภัย ตลอดกาลนานเทอญ
คิดหวังสิ่งใดขอใหสมหวังในทุกสิ่ง และขอใหเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน
และรวมกันเปนหนึ่งเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาของเราตอไป
...ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนา ศิริโชติ...
รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

......สุขสันตปใหม 2561 .....ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอํานาจสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให พี่ ๆ เพื่อน ๆ และนอง ๆ ตลอดจนทุกคนใน
ครอบครับ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีความสุขกับปใหมที่จะถึง
และปถัด ๆ ไป
...ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุมัติ เดชนะ...
อดีตรองคณบดี : ฝายวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ

ปใหมนี้ขอใหดีกวาปเกา...เรื่องทุกขเศราเสียใจใหลืมหนอ
เรื่องดี เรื่องเดนดังขอใหรอ...ปใหมขอคุณพระฯ ดันสมดังใจ
สุขสันตวันปใหม 2561
ปนี้ขอใหทุก ๆ ทานกาวไกลดังใจหมายนะคะ
...ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ...
อดีตรองคณบดี : ฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

คําอวยพรปใหม...จากทีมผูบริหารคณะฯ...
ในวาระดิถีขึ้นปใหม ป 2561 ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุก
อยางในโลก ดลบันดาลและคุมครองให อาจารย เจาหนาที่ และบุคลากรทุกคน
ในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประสบแตความสุข ความเจริญ ในทุกๆ ดาน
มีสุขภาพรางกายแข็งแรง คลาดแคลวผองภัยอันตราย ตลอดไปครับ
...อาจารยศักดิ์ชาย คงนคร...
อดีตรองคณบดี : ฝายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ

ในศุภวาระดิถีขึ้นปใหม ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่
ทานเคารพนับถือ จงอํานวยอวยพร ใหทานและครอบครัว ประสบแตความสุข
ความสําเร็จ ความสมหวัง ในสิ่งที่ปรารถนา มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ แข็งแรง
ตลอดจนมีความเอื้ออาทร เผื่อแผไปยังคนรอบขางทุกๆ ทานคะ
...อาจารยจิราภรณ กวดขัน...
อดีตผูชวยคณบดี : ฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
และประธานโปรแกรมวิชาคณิตศาสตรและสถิติ

คําอวยพรปใหม...จากประธานโปรแกรมวิชา...
ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกไดโปรดอํานวยพรใหทานและครอบครัว
ไดโชคดีปใหม มีความสุขสําเร็จ และสมหวัง ตลอดปใหมและตลอดไป จงมีแต
สิ่งดีๆ เขามาในชีวิต สุขภาพรางกายแข็งแรง โรคภัยจงไดอยาแผวพานทานและ
ครอบครัว ใหมีความรมเย็น และมีความสุข ใหร่ํารวยเงินทองและทรัพยสินให
สูงสงดวยบารมี “พรใดประเสริฐ ขอจงบังเกิดแกทานและครอบครัว” ตลอดป
ใหม 2561 และตลอดไป สวัสดีปใหมครับ...
...อาจารยพรชัย พุทธรักษ...
ประธานโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร
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คําอวยพรปใหม...จากประธานโปรแกรมวิชา...
ศุภฤกษเบิกอรุณอุนไอรัก
เริ่มตนศักราชใหมใจสุขขี
มีสติคิดทําสิ่งดีดี
มากมายมีมิตรแทรอบกายา
พรประเสริฐใดใดใหดลสุข
แสนสนุกสุขสันตวันหรรษา
สุขเกษมเปรมปรีดิ์มีธรรมมา
รื่นอุราพูนเพิ่มเสริมชีวัน
ดวยในโอกาสดี ขึ้นปพุทธศักราชใหม 2561 ขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่
ทุ ก ท า นนั บ ถื อ จงดลบั น ดาลให ทุ ก ท า นและครอบครั ว มี ค วามสุ ข สุ ข ภาพ
แข็ ง แรง แคล ว คลาดจากภั ย อั น ตรายทั้ ง ปวง ประสบความสํ า เร็ จ สมหวั ง
ในสิ่งดี ๆ ที่พึงปรารถนาทุกประการเทอญ
...ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิภาพรรณ คงเย็น...
ประธานโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต

ในศุภวารดิถีขึ้นปใหมพุทธศักราช 2561 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลใหทานคณาจารยและเจาหนาที่
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทุกทานพรอมครอบครัว ประสบแตความสุข
ความเจริญ ดวยจตุรพิธพรชัย สมบูรณพูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ
อาจารยโชติธรรม ธารรักษ...
ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร

ในวารดิถีขึ้นปใหม
สิ่งดีใดในโลกที่ทานหมาย
ขอใหสมดังเจตจํานง mind
comfortable ทุกทิวาราตรีคืน
ใหร่ํารวยเงินทองวาสนา
ใหพบพาความมั่งมีนิจศีล
ใหพบเจอญาติดี and good friend
“ไปดวยกัน ไปไดไกล” เปนสัญญา
ใหประสบสุขรมเย็นในชีวิต
ใหดวงจิตผองแผวแคลวตันหา
ใหปฏิภาณไหวพริบมีปญญา
ใหดวงตา ทุกทานเขาถึงธรรม
อาจารยชาญยุทธ ฟองสุวรรณ
ประธานโปรแกรมวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป
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คําอวยพรปใหม...จากประธานโปรแกรมวิชา...
ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดาลใหอาจารยและบุคลากร
ทุกทาน มีความสุข สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ มั่งมีเงินทอง การงานประสบ
ความสําเร็จและกาวหนายิ่งๆ ขึ้นไป ขอใหโชคดีตลอดป 2561
...อาจารยอรนุช สุขอนันต...
ประธานโปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต

ขอคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทานเคารพนับถือ
จงดลบันดาลใหทานและครอบครัว พบกับความเจริญรุงเรืองในชีวิต มีสุขภาพกายที่
แข็งแรง มีจิตใจที่เขมแข็ง ตลอดทั้งอุดมไปดวยความสมบูรณพูนสุขทุกประการ
สวัสดีปใหม 2561
...อาจารยนพมาศ รมเกตุ...
ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

ในวารดิถีขึ้นปใหม 2561
ขอ อํานาจคุณพระศรีรัตนไตรเปนที่ตั้ง
ให ทั้งผองทานสุขสมดังใจหมาย
มี
ลาภยศสุขภาพดีทั้งใจกาย
สุข สบายรื่นรมยใหสมใจ ปใหมเทอญฯ
...อาจารยหิรัญวดี สุวิบูรณ...
ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
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คําอวยพรปใหม...จากประธานโปรแกรมวิชา...

"โอกาสชวงเทศกาลขึ้นปใหม 2561 ตองถือวาเปนชวงเวลาที่เราไดทํางานใหแกคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามา 1 ป ตลอดป 2560 ที่ผานมาพวกเราชาวคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกคน มีความมุงมั่น
และตั้งใจในการทํางานไปพรอมกับการขับเคลื่อนตามเปาหมายของคณะ และมหาวิทยาลัย.จนกระทั่งไดรับความสําเร็จและ
ความกาวหนาในระดับหนึ่ง ดังจะเห็นไดจากผลการประเมินประกันคุณภาพของคณะ ที่มีการพัฒนาที่ดีขึ้น จนมีคะแนนการ
ประเมินเปนอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพราะฉะนั้นตองขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนสนับสนุนใหการดําเนินการ
ของคณะไดสั มฤทธิ์ ผ ล และในโอกาสขึ้น ป ใหมนี้ ขออํานาจสิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ ที่ทานนั บ ถือ อวยพรให ช าวคณะวิ ย าศาสตร และ
เทคโนโลยีมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และมีสุขภาพแข็งแรง เจริญรุงเรืองตลอดป 2561
...อาจารยเอกฤกษ พุมนก...
ประธานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร

ทีป่ รึกษา : คณบดี รองคณบดี และผูช้ ว่ ยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผูจ ดั ทํา : ฝา่ ยประชาสัมพันธ์ สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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