มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร้อยดวงใจ น้อมเกล้าน้อม
กระหม่อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และบำ�เพ็ญ
พระราชกุศลแสดงความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เป็นประธานในพิธีราชภัฏเลยร้อยร่วมใจ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำ�ลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณและบำ�เพ็ญพระราชกุศล แสดงความไว้อาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีคณะผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี วันที่ 14
พฤศจิกายน 2559 ณ สนามกีฬาร่วมใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดพิธีบำ�เพ็ญกุศล
สวดพระพุทธมนต์และพระอภิธรรม
     ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เป็นประธานพิธบี �ำ เพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์และพระอภิธรรม
ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มีผู้บริหาร อาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร
นักศึกษาเข้าร่วมพิธี โดยกำ�หนดจัดระหว่างวันที่ 17-21 และ
25-28 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สำ�นักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ร่วมเป็นเจ้าภาพ พิธีบำ�เพ็ญกุศล
สวดพระพุทธมนต์และพระอภิธรรม
    ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เป็นประธานพิธบี �ำ เพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์และพระอภิธรรม
ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มีผู้บริหาร อาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร
และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี โดยสำ�นักงานอธิการบดีร่วมเป็น
เจ้าภาพ วันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น.
ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธาน
พิธีแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
      ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานพิธี
แสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีคณะ
ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี วันที่ 20 ตุลาคม 2559
เวลา 15.00 น. ณ บริเวณลานหน้าอาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ร่วมทำ�บุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
ครบ 15 วัน
      ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย เป็นประธานสวดพระพุทธมนต์ ร่วมทำ�บุญ
ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ครบ 15 วัน มีคณะ
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วม
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.00 น.  ณ หอประชุม
ขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ทอดกฐินวัดวารินทราวาส บ้านน้ำ�ภู
      ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธุปเทียนถวายบูชาพระรัตนตรัย
กล่าวคำ�ถวายผ้ากฐินแก่พระสงฆ์วัดวารินทราวาส มีคณะ
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และ
ชาวพุทธศาสนิกชนบ้านน้ำ�ภูร่วมพิธี
เพื่ออนุรักษ์และ
สืบสานประเพณี ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559
ณ วัดวารินทราวาส บ้านน้ำ�ภู หมู่ 10 ตำ�บลเมือง
อำ�เภอเมือง จังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมสวดพระอภิธรรม
ถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมกับจังหวัดเลย
      ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถ
บพิตร โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
เป็นประธาน พร้อมทั้งข้าราชการ และประชาชนร่วมพิธี วันที่ 8 พศจิกายน
2559 เวลา 15.52 น. ณ วัดเลยหลง อ.เมือง จ.เลย

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน
สวดพระพุทธมนต์และสวดพระอภิธรรม
   รศ.อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็ น ประธานสวดพระพุ ท ธมนต์ แ ละพระอภิ ธ รรมถวายเป็ น
พระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดช มีผู้บริหาร อาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา
ข้าร่วมพิธี โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ
วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน
การประชุมครูแนะแนวโรงเรียนในพื้นที่
รับผิดชอบ
   รศ.อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นประธานประชุมครูแนะแนวโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำ�ปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์
เพื่อชี้แจงนโยบาย และประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลการรับสมัคร
นักศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2560   รวมจำ�นวน 116 คน
ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2559 ณ รังเย็นรีสอร์ท
ตำ�บลโคกงาม อำ�เภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี
จัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยรวมพลัง
แห่งความภักดี
       ผศ.ดร.เชาว์ อินใย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี
จัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยรวมพลังแห่งความภักดีและ
ร่วมรำ�ลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 มีคณะผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม วันที่
22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.30 น.  ณ หอประชุมขุมทองวิไล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีจุดเทียน
ร้อยร่วมดวงใจ น้อมถวายพ่อหลวง
    ผศ.ดร.เชาว์ อินใย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย
คณะ ร่วมจุดเทียนร้อยร่วมดวงใจ น้อมถวายพ่อหลวง โอกาสนี้
สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เวลา 17.30 น. วันที่ 29
พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดเลย
โดยมีนายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็น
ประธานในพิธี

