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        24 พฤศจิิกีายนของทีุ่กีปีี มหาวิิที่ยาลััยหัวิเฉ่ยวิเฉลัิมพระเกี่ยรติิกีำาหนดให้เปี็น                                                                                                   
วัิน ดร.อุเที่น เติชะไพบูัลัย์ เพ่�อน้อมรำาลึักีแสดงกีติเวิทิี่ติาคุุณแลัะติระหนักีถึึงคุุณงามคุวิามด่                                           
ของที่่าน ดร.อุเที่น เติชะไพบัูลัย์ ผูู้้ริเริ�มกี่อติั�งมหาวิิที่ยาลััยแลัะอด่ติปีระธานกีรรมกีาร                               
มูลันิธิป่ีอเต็ิกีตึิ�ง โดยในปีีน่�จัิดขึ�น เม่�อวัินพฤหัสบัด่ท่ี่� 24 พฤศจิิกีายน 2565 ณ รูปีเหม่อน                                                                                                         
ดร.อุเที่น เติชะไพบัูลัย์ แลัะหอปีระชุม มฉกี. กีิจิกีรรมภายในงานปีระกีอบัด้วิยพิธ่วิาง                       
พวิงมาลััยแลัะกีระเช้าดอกีไม้ พิธ่สดุด่เกี่ยรติิคุุณ กีารแสดงดนติร่ ร่วิมสมัยในบัที่เพลัง  
“ให้แผู้่นดิน” กีารแสดงนาฏศิลัปี์ร่วิมสมัยชุด “นาฏะลั่ลัาสดุด่ศร่แผู้่นดิน” พิธ่มอบัทีุ่น                                                                               
ส่งเสริมพลัังคุุณธรรม แลัะพิธ่มอบัรางวิัลัเยาวิชนจิิติอาสาพร้อมโลั่ที่่�ระลัึกีมหาวิิที่ยาลััย                                                                      
หัวิเฉ่ยวิเฉลัิมพระเกี่ยรติิ ยังคุงยึดมั�นส่บัสานปีณิธานของที่่าน ดร.อุเที่น เติชะไพบัูลัย์                                                 
ในกีารพัฒนา กีระจิายโอกีาส ที่างกีารศึกีษา แลัะส่บัที่อดเจิตินารมณ์ของที่่านให้คุงอยู ่                            
กัีบัมหาวิิที่ยาลััยติลัอดไปี                          

 
为缅怀郑午楼博士，学校将每年的11月24日作为郑午楼纪念日，以表

达对学校创始人郑午楼博士的感激之情。2023年的郑午楼纪念日，全

校师生与社会各界代表向郑午楼博士铜像献花，并在学校大礼堂举行

了音乐、绘画、舞蹈等表演。

纪念郑午楼博士纪念郑午楼博士
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น้้อมร�าลึึก แสดงกตเวทิิตาคุุณ วัน้ ดร.อุเทิน้ เตชะไพบููลึย์์น้้อมร�าลึึก แสดงกตเวทิิตาคุุณ วัน้ ดร.อุเทิน้ เตชะไพบููลึย์์

สถึาบัันขงจ่ิ�อ               
กีารแพที่ย์แผู้นจ่ิน              

ม.หัวิเฉ่ยวิฯ จัิดสอบั 
วัิดระดับัภาษาจ่ิน  
แบับัคุอมพิวิเติอร์

ท่ี่ม Here we go !                   
คุว้ิารางวัิลัโคุรงกีาร " 

U Power Digital Idea                  
Challenge Season 6 "

เด็กีวิิที่ย์คุอม               
ม.หัวิเฉ่ยวิฯ คุว้ิารางวัิลั             
นศ. ด่เด่น ของ สสอที่.

ม.หัวิเฉ่ยวิฯ                       
แลัะ ม.ซััวิเถึา                

เจิรจิาคุวิามร่วิมม่อ              
ออนไลัน์

ม.หัวิเฉ่ยวิฯ                     
ลังนาม                      

เป็ีนสถึาบัันกีารศึกีษา         
พ่�เล่ั�ยง

HCU                       
Open House                 

2022

คุณะวิิที่ยาศาสติร์                 

แลัะเที่คุโนโลัย่ จัิดงานคุ่าย 

วิิที่ยาศาสติร์สุขภาพ

                                                       

ม.หัวิเฉ่ยวิฯ                    

สานต่ิอคุวิามร่วิมม่อ               

ที่างวิิชากีารออนไลัน์

4

น้อมรำาลึักี                

แสดงกีติเวิทิี่ติาคุุณ วัิน 

ดร.อุเที่น เติชะไพบูัลัย์

พิธ่ปีฐมนิเที่ศ 

หลัักีสูติรผูู้้บัริหารรุ่นใหม่ ไที่ย-จ่ิน 

(วิมที่จิ.) รุ่นท่ี่� 3

คุณะกีารแพที่ย์แผู้นจ่ิน 
มฉกี. ออกีหน่วิยบัริกีาร                

ฝัังเข็มผูู้้ป่ีวิย 
ร่วิมกัีบัมูลันิธิพระดาบัส
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2
สารบัญั

HCU SPEED UP 
ต้ิอนรับัติรุษจ่ิน 2566
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华侨崇圣大学泰中文化经济学院第三届泰中新时代青年领导精英研修班于2022年8月

20日举办开班仪式，中国驻泰大使、参赞、邬莱攀校长等各位嘉宾出席仪式。

第三届泰中新时代青年领导精英研修班开班第三届泰中新时代青年领导精英研修班开班

     พิธ่ปีฐมนิเที่ศหลัักีสูติรผูู้้บัริหารรุ่นใหม่ไที่ย-จ่ิน (วิมที่จิ.) รุ่นท่ี่� 3 
สถึาบัันวิิที่ยากีารผูู้้นำาไที่ย-จิ่น มหาวิิที่ยาลััยหัวิเฉ่ยวิเฉลัิมพระเกี่ยรติิ 
โดยม่ รศ.ดร.อุไรพรรณ เจินวิาณิชยานนที่์ อธิกีารบัด่ ที่่านทีู่ติจิ่น 
อุปีทีู่ติจิ่น แลัะผูู้้ใหญ่่หลัายที่่านมาร่วิมเปี็นเกี่ยรติิในงาน เม่�อวิันที่่�        
20 สิงหาคุม 2565

    คุณาจิารย์ นักีศึกีษา แลัะศิษย์เกี่า คุณะกีารแพที่ย์แผู้นจิ่น       
มหาวิิที่ยาลััยหัวิเฉ่ยวิเฉลัิมพระเกี่ยรติิ ร่วิมกีับัมูลันิธิพระดาบัส  
ออกีหน่วิยบัริกีารฝัังเข็มผูู้้ปี่วิย ณ โรงเร่ยนวิัดเขาดิน อ.คุลัองหาด 
บ้ัานเขาดิน จิ.สระแก้ีวิ เม่�อวัินท่ี่� 9 กัีนยายน 2565 ช่วิงบ่ัาย วัินเด่ยวิกัีน 
รศ.ดร.อุไรพรรณ เจินวิาณิชยานนที่์ อธิกีารบัด่มหาวิิที่ยาลััยหัวิเฉ่ยวิ 
เฉลิัมพระเก่ียรติิ ร่วิมต้ิอนรับั พลัอากีาศเอกี ชลิัติ พุกีผู้าสุข องคุมนติร่ 
ผูู้้แที่นพระองค์ุรัชกีาลัท่ี่� 10 ส่งมอบัถุึงยังช่พแก่ีปีระชาชนบ้ัานเขาดินด้วิย

2023年9月9日，华侨崇圣大学中医学院师生与PHRADABOS
善堂共同前往沙缴府空哈县卡定庙学校进行针灸义诊。同
日，邬莱攀校长迎接十世皇代表、枢密院大臣差离·普帕素
空军上将，为卡丁县民众捐赠生活物品包。

华侨崇圣大学中医学院与PHRADABOS善堂华侨崇圣大学中医学院与PHRADABOS善堂

คณะการแพทย์์แผนจีีน มฉก. ออกหน่วย์บรกิารฝัังเข็็มผ้�ป่่วย์ คณะการแพทย์์แผนจีีน มฉก. ออกหน่วย์บรกิารฝัังเข็็มผ้�ป่่วย์ 
รว่มกับม้ลนิธิิพระดาบสรว่มกับม้ลนิธิิพระดาบส

พิธีิป่ฐมนิเทศหลักส้ตรผ้�บรหิารร่น่ใหม่ ไทย์-จีีน (วมทจี.) ร่น่ที� 3พิธีิป่ฐมนิเทศหลักส้ตรผ้�บรหิารร่น่ใหม่ ไทย์-จีีน (วมทจี.) ร่น่ที� 3
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2023年8月2日，华侨崇圣大学科技学院院长占伦席带领学院师

生在学院实验室迎接WACHIRATHAMSATIT学校师生前来参加健

康科学营。学院师生在活动中分享他们的科学知识如DNA提取

技术、血型检测、Run Gel和PCR核酸检查等。

                 อ.ดร.จิำารูญ่ศร่ พุ่มเท่ี่ยน คุณบัด่คุณะวิิที่ยาศาสติร์
แลัะเที่คุโนโลัย่  มหาวิิที่ยาลััยหัวิเฉ่ยวิเฉลิัมพระเก่ียรติิ ร่วิมต้ิอนรับั
คุณะคุรูแลัะนักีเร่ยนจิากีโรงเร่ยนวิชิรธรรมสาธิติ เข้าร่วิมงาน 
คุ่ายวิิที่ยาศาสติร์สุขภาพ โดยคุณาจิารย์ในคุณะได้ถ่ึายที่อดคุวิามรู้
ด้านวิิที่ยาศาสติร์ภายในงาน จัิดกิีจิกีรรมเป็ีนฐาน ปีระกีอบัไปีด้วิย 
1) ฐานสกัีด DNA 2) ฐานติรวิจิสอบักีรุ�ปีเล่ัอด แลัะ 3) ฐาน Run 
Gel แลัะ PCR ณ ห้องปีฏิบััติิกีาร คุณะวิิที่ยาศาสติร์แลัะเที่คุโนโลัย่ 
เม่�อวัินท่ี่� 2 สิงหาคุม 2565

  科技学院举办健康科学活动营  科技学院举办健康科学活动营

         มหาวิิที่ยาลััยหัวิเฉ่ยวิเฉลิัมพระเก่ียรติิ (มฉกี.) แลัะ Hindustan College       
of Arts & Science สาธารณรัฐอินเด่ย ม่คุวิามร่วิมม่อที่างวิิชากีารยาวินาน  5 ปีี 
ซึั�งในปีี 2565 น่� ทัี่�งสองสถึาบัันได้สานต่ิอคุวิามร่วิมม่อระหว่ิางกัีน โดยได้ลังนาม            
บัันทึี่กีข้อติกีลังคุวิามร่วิมม่อแลักีเปีล่ั�ยนที่างวิิชากีารแลัะเจิรจิา แนวิคุวิามร่วิมม่อ 
ที่างวิิชากีารใหม่ ๆ ท่ี่�จิะเกิีดขึ�นในอนาคุติ เช่น ด้านวิิที่ยาศาสติร์แลัะเที่คุโนโลัย่                                                                                             
ทัี่�งน่� ได้รับัเก่ียรติิจิากี Dr.Jonathan Rante Carreon รองอธิกีารบัด่ มฉกี. แลัะ 
Dr.Susan Marthandan ผูู้้อำานวิยกีาร Hindustan College of Arts & Science 
เป็ีนผูู้้แที่นร่วิมลังนามออนไลัน์ เม่�อวัินท่ี่�  27 กัีนยายน 2565  ณ ห้องปีระชุม 1      
ชั�น 2 อาคุารอำานวิยกีาร มฉกี.

 
华侨崇圣大学与印度Hindustan College 
of Arts & Science已有5年学术合作历
史，2023年9月27日，副校长Dr.
Jonathan Rante Carreon与对方代表
Dr.Susan Marthandan在线上经过商
谈，两校重新签署了合作协议，将在科
学技术方面进行学术交流。

华侨崇圣大学与合作伙伴线上续签合作协议华侨崇圣大学与合作伙伴线上续签合作协议

ม.หััวเฉีีย์วฯ สาน้ต่อคุวามร่วมมือ ทิางวิชาการออน้ไลึน์้ม.หััวเฉีีย์วฯ สาน้ต่อคุวามร่วมมือ ทิางวิชาการออน้ไลึน์้

คุณะวิทิย์าศาสตร์แลึะเทิคุโน้โลึยี์ จััดงาน้คุ่าย์วิทิย์าศาสตร์สุขภาพ  คุณะวิทิย์าศาสตร์แลึะเทิคุโน้โลึยี์ จััดงาน้คุ่าย์วิทิย์าศาสตร์สุขภาพ  
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2023年10月29日，华侨崇圣大学举办主题为HCU NOW AND NEW 

GEN的开放日活动，全校13个学院师生准备了各种与专业相关的活

动与游戏、另有虚拟现实VR设备、中央舞台、各类表演等迎接前来

参观的师生与家长们。

 บัรรยากีาศงาน OPEN HOUSE 2022 กี้าวิที่ันโลักียุคุใหม่ 
หลัากีหลัายสาขาใน ม.หัวิเฉ่ยวิฯ HCU NOW AND NEW GEN 
อนาคุติสำาหรับัคุนรุ่นใหม่ ภายในงานม่กิีจิกีรรมต้ิอนรับัน้อง ๆ นักีเร่ยน 
คุุณคุรู แลัะผูู้้เข้าร่วิมงานมากีมาย ทัี่�ง 13 คุณะวิิชาจัิดบูัธกิีจิกีรรมแนะแนวิ
หลัักีสูติรกีารศึกีษาเกี่�ยวิกีับักีารเร่ยนกีารสอน บัูธห้อง VR ให้น้อง ๆ 
ได้ท่ี่องโลักีเสม่อนจิริง เวิท่ี่กีลัางม่กีารแสดงติลัอดทัี่�งวัิน อาทิี่ กีารเล่ันดนติร่ 
ร้องเพลัง กีารแสดง Cover Dance แลัะกีิจิกีรรมเลั่นเกีมส์แจิกีของ           
จิากีแผู้นกีส่�อสารองคุ์กีร มฉกี. บัรรยากีาศเปี็นไปีด้วิยคุวิามสนุกีสนาน 
เม่�อวัินท่ี่� 29 ตุิลัาคุม 2565 ณ มฉกี.

       มหาวิิทยาลััยหัวิเฉีียวิเฉีลิัมพระเกีียรติิ (มฉีกี.) ลังนามบัันทึกีข้้อติกีลังควิามร่วิมมือทางวิิชากีาร ด้้านกีารพยาบัาลัแลัะกีารผดุ้งครรภ์์ 

ร่วิมกัีบั มหาวิิทยาลััยภ์าคติะวัินออกีเฉีียงเหนือ (ม.ภ์.น.) เป็็นสถาบัันกีารศึึกีษาพี�เลีั�ยงจััด้ตัิ�งคณะ  พยาบัาลัศึาสติร์แลัะเปิ็ด้หลัักีสูติรพย

าบัาลัศึาสติรบััณฑิิติข้อง ม.ภ์.น. ในปี็กีารศึึกีษา 2567 โด้ยได้้รับัเกีียรติิจัากี  รศึ.ด้ร.อุไรพรรณ  เจันวิาณิชยานนท์ อธิิกีารบัดี้ มฉีกี. 

แลัะผศึ.ด้ร.กีนกีอร บุัญมี อธิิกีารบัดี้ ม.ภ์.น. เป็็นผู้แทนข้องทั�งสองมหาวิิทยาลััยร่วิมลังนาม เมื�อวัินที� 11 ตุิลัาคม 2565 ณ ห้องป็ระชุม 

1 ชั�น 2 อาคารอำานวิยกีาร มฉีกี. หลัังจัากีนั�นท่านอธิิกีารบัดี้ คณบัดี้ แลัะผู้บัริหารคณะพยาบัาลัศึาสติร์ มฉีกี. นำาคณะผู้บัริหาร ม.ภ์.น. 

ชมศูึนย์กีารเรียนรู้ทางกีารพยาบัาลั ห้องเรียน   เสมือนจัริง (VR Zone) แลัะ  Co-Working Space

HCU Open House 2022HCU Open House 2022

ม.หััวเฉีีย์วฯ ลึงน้าม เป็็น้สถาบัูน้การศึกษาพี�เลีึ�ย์งม.หััวเฉีีย์วฯ ลึงน้าม เป็็น้สถาบัูน้การศึกษาพี�เลีึ�ย์ง

HCU Openhouse 2022HCU Openhouse 2022

华侨崇圣大学签署支援协议华侨崇圣大学签署支援协议
 
2023年10月11日，华侨崇圣大学与东北大学两校校长在学校行政楼2楼会议厅签署协议，将支援东北大学建设护理学院与护理学专业，

会后我校护理学院院长与院领导带领东北大学代表团参观了我校护理学院各项教学设施。
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2023年11月23日，华侨崇圣大学科技学院计算机系大四学生集拉瓦荣获由诗琳通

公主赞助、泰国高教委举办的2023届科技比赛优秀学生奖，学校邬莱攀校长携

Dr.Jonathan Rante Carreon与查龙·款因两位副校长向该同学表示热烈祝贺。

 
2023年12月1日，泰国华侨崇圣大学与中国汕头大学举办线上会议，与会人员有特邀嘉宾汕头市委蔡永明常委、汕头市侨务局李鸿钊局长，我校邬莱攀

校长、方文国校长助理、中国学学院尹士伟院长、潮学中心主任杨广宝及国交处人员参会，汕头大学参会人员有校长郝志峰教授、国际学院院长高见

博士、东南亚研究中心主任郑慕强教授等。两校就学术交流与合办专业等进行商谈。

ม.หััวเฉีีย์วฯ แลึะ ม.ซััวเถา ม.หััวเฉีีย์วฯ แลึะ ม.ซััวเถา 
เจัรจัาคุวามร่วมมือออน้ไลึน์้เจัรจัาคุวามร่วมมือออน้ไลึน์้

         มหาวิิที่ยาลััยหัวิเฉ่ยวิเฉลิัมพระเก่ียรติิ  แลัะมหาวิิที่ยาลััยซััวิเถึา    
ร่วิมปีระชุมเจิรจิาคุวิามร่วิมม่อที่างวิิชากีาร ผู่้านช่องที่างออนไลัน์ เม่�อวัินท่ี่� 
1 ธันวิาคุม 2565 ทัี่�งสองมหาวิิที่ยาลััยริเริ�มคุวิามสัมพันธ์กัีน ตัิ�งแต่ิปีี 2544 
ถ่ึอได้ว่ิากีารปีระชุมพบัปีะพูดคุุยกัีนคุรั�งน่�เป็ีนกีารส่บัสานสัมพันธ์อันด่งาม 
ระหวิ่างกีัน โดยได้ม่กีารเจิรจิาหาร่อเพ่�อจิะลังนามคุวิามร่วิมม่อแลัะ          
แลักีเปีล่ั�ยนระหว่ิางกัีนฉบัับัใหม่ในปีระเด็นด้านอาจิารย์ นักีศึกีษา หลัักีสูติร 
วิิจัิย แลัะกีารส่บัที่อดเผู้ยแพร่ภาษาแลัะวัิฒนธรรม แต้ิจิิ�วิในปีระเที่ศไที่ย 
โดยม่คุณะผูู้้แที่นของมหาวิิที่ยาลััยหัวิเฉ่ยวิฯ นำาโดย รศ.ดร.อุไรพรรณ 
เจินวิาณิชยานนที่์ อธิกีารบัด่ อ.Fang Wenguo ผูู้ ้ช่วิยอธิกีารบัด ่        
ผู้ศ.ดร.ธเนศ อิ �มสำาราญ่ คุณบัด่วิิที่ยาลััย จิ่นศึกีษา อ.ธันฐกีรณ์ 
สังขพิพัฒธนกีุลั  ผูู้้อำานวิยกีารศูนย์แติ้จิิ�วิวิิที่ยา แลัะเจิ้าหน้าที่่�แผู้นกี           
วิิเที่ศสัมพันธ์ร่วิมปีระชุมกัีบัคุณะผูู้้แที่นของ มหาวิิที่ยาลััยซััวิเถึา นำาโดย 
Prof. Hao Zhifeng อธิกีารบัด่ Prof. Zheng Muqiang ผูู้้อำานวิยกีารศูนย์  
วิิจิัยอาเซั่ยน Dr. Gao Jian คุณบัด่ พร้อมด้วิยผูู้้บัริหารแลัะคุณาจิารย์ 
คุณะนานาชาติิ กีารปีระชุมคุรั�งน่�   ได้รับัคุวิามสำาคัุญ่จิากีรัฐบัาลัเม่องซััวิเถึา 
โดย คุุณ Cai Yongming คุณะกีรรมกีารพรรคุคุอมมิวินิสต์ิจ่ิน เม่องซััวิเถึา  
แลัะคุุณ Li Hongzhao ผูู้ ้อำานวิยกีารสำานักีงานชาวิจิ่น โพ้นที่ะเลั 
เม่องซััวิเถึา ให้เกี่ยรติิเข้าร่วิมปีระชุมแลัะเปี็นสักีข่พยานคุวิามสัมพันธ์ 
ของสอง มหาวิิที่ยาลััย

华侨崇圣大学与汕头大学进行线上会谈华侨崇圣大学与汕头大学进行线上会谈

华侨崇圣大学计算机系学生荣获优秀学生奖华侨崇圣大学计算机系学生荣获优秀学生奖

เด็กวิทิย์์คุอม ม.หััวเฉีีย์วฯ คุว้ารางวัลึ น้ศ. ดีเด่น้ ของ สสอทิ.เด็กวิทิย์์คุอม ม.หััวเฉีีย์วฯ คุว้ารางวัลึ น้ศ. ดีเด่น้ ของ สสอทิ.
     เม่�อวัินท่ี่� 23 พฤศจิิกีายน 2565 รศ.ดร.อุไรพรรณ เจินวิาณิชยานนท์ี่ 
อธิกีารบัด่ ม.หัวิเฉ่ยวิฯ พร้อมด้วิย อ.ดร.โจินาธาน รันเติ คุาร์ร่ยอน 
รองอธิกีารบัด่ แลัะ อ.ฉลัอง แขวิงอินที่ร์ รองอธิกีารบัด่ ร่วิมแสดงคุวิามยินด่ 
กีับันายจิิรวิัฒน์  ศิริสุวิรรณ นศ. ชั�นปีีที่่� 4 สาขาวิิชาคุอมพิวิเติอร์ธุรกีิจิ 
คุณะวิิที่ยาศาสติร์แลัะเที่คุโนโลัย่ คุวิ้ารางวิัลัเกี่ยรติิยศ นศ.ด่เด่น ปีระเภที่ 
วิิชากีารด่เด่น กีลัุ่มสาขาวิิชาวิิที่ยาศาสติร์แลัะเที่คุโนโลัย่ ปีระจิำาปีี 2565 
จัิดโดย สมาคุมสถึาบัันอุดมศึกีษา แห่งปีระเที่ศไที่ย ในพระบัรมราชูปีถัึมภ์ 
สมเด็จิพระเที่พรัตินราชสุดาฯ สยามบัรมราชกุีมาร่ (สสอที่.) 
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华侨崇圣大学中医孔子学院举行汉语水平考试华侨崇圣大学中医孔子学院举行汉语水平考试

 สถึาบัันขงจิ่�อกีารแพที่ย์แผู้นจิ่น มหาวิิที่ยาลััยหัวิเฉ่ยวิ 
เฉลัิมพระเกี่ยรติิ ได้จิัดสอบัวิัดระดับัภาษาจิ่นแบับัคุอมพิวิเติอร์ 
เม่�อวัินท่ี่� 7 มกีราคุม 2566 ทัี่�งน่� ศูนย์สอบัภาษาจ่ินระหว่ิางปีระเที่ศ 
ได้กีำาหนดให้กีารสอบั HSK ติ้องสอบักีารพูดด้วิย (HSKK)               
เด่อนมกีราคุมน่�ที่างสถึาบัันได้จัิดสอบั HSK  ระดับั 4 – 5 แลัะ 
HSKK ระดับักีลัาง - สูง  ซึั�งม่ผูู้้เข้าสอบัรวิมทัี่�งหมด 77 คุน

สถาบัูน้ขงจืั�อการแพทิย์์แผน้จีัน้ ม.หััวเฉีีย์วฯ  สถาบัูน้ขงจืั�อการแพทิย์์แผน้จีัน้ ม.หััวเฉีีย์วฯ  

จััดสอบูวัดระดับูภาษาจีัน้แบูบูคุอมพิวเตอร์จััดสอบูวัดระดับูภาษาจีัน้แบูบูคุอมพิวเตอร์

 
恭喜华侨崇圣大学国际贸易管理专业与中国商务专业的“Here 

wo go!”小组在“U Power”数字创意挑战赛第六季中，从

600余参赛小组中脱颖而出荣获亚军，获得40000铢奖金和泰

国数字经济和社会部与泰国高等教育科研与创新部颁发的获

奖证书，小组成员如下：

1.帕蓬·本玛盖珥（组长），国际贸易管理专业

2.萨夕聘·莉拉乐帕妮，国际贸易管理专业

3.普密帕·盆蓬，国际贸易管理专业

4.拉玛瓦蒂·比散提雅，国际贸易管理专业

5.班提达·赞塔潘，中国商务专业

指导老师：玛图拉坡·席蓬通

     ข้อแสด้งควิามยินดี้กัีบั ทีม Here we go!!! จัากีหลัักีสูติรกีาร          

จั ัด้กีารธิุรกี ิจัระหวิ่างป็ระเทศึแลัะธิ ุรกี ิจัจั ีน มหาวิิทยาลััยห ัวิเฉี ียวิ 

เฉีลิัมพระเกีียรติิ (มฉีกี.) ที�ได้้รับัรางวัิลัรองชนะเลิัศึอันดั้บัที� 1 จัากีกีารแข่้งขั้น

ป็ระกีวิด้แผนกีารติลัาด้ด้ิจัิทัลั โครงกีาร "U Power Digital Idea 

Challenge Season 6" โด้ยคว้ิารางวัิลัโล่ัเกีียรติิยศึ  พร้อมทุนกีารศึึกีษา 

40,000 บัาท ป็ระกีาศึนียบััติรจัากีกีระทรวิงดิ้จิัทัลั เพื�อเศึรษฐกิีจัแลัะสังคม 

(MDES) แลัะกีระทรวิงกีารอุด้มศึึกีษา วิิทยาศึาสติร์วิิจััยแลัะนวิัติกีรรม 

(MHDS I )  ซึ่ ึ � งท ี มท ี � ส ่ ง เข้ ้ าร ่ วิมกีารแข้ ่ งข้ ั น  กีวิ ่ า  600 ท ี ม 

จัากีมหาวิิทยาลััยชั�นนำาทั�วิป็ระเทศึ โด้ยสมาชิกีในทีม  มีดั้งต่ิอไป็นี�

 1. น.ส.ภั์ทรพร บุัญมาแก้ีวิ (หัวิหน้าทีม) หลัักีสูติรกีารจััด้กีาร      

             ธุิรกิีจัระหว่ิางป็ระเทศึ 

 2. น.ส.ศึศิึพิมพ์ ลีัลัาเลิัศึพาณิชย์ หลัักีสูติรกีารจััด้กีารธุิรกิีจั         

             ระหว่ิางป็ระเทศึ

 3. นายภู์มิภั์ทร พูลัผลั หลัักีสูติรกีารจััด้กีารธุิรกิีจัระหว่ิางป็ระเทศึ

 4. น.ส.รามาวิดี้ ปี็กีสันเทียะ หลัักีสูติรกีารจััด้กีารธุิรกิีจั   

             ระหว่ิางป็ระเทศึ

 5. น.ส.บััณฑิิติา จัันทพาน หลัักีสูติรธุิรกิีจัจีัน

โด้ยอาจัารย์มธุิรพจัน์ ศึรีโพนทอง เป็็นอาจัารย์ที�ป็รึกีษา

2023年1月7日，华侨崇圣大学中医孔子学院举行了汉语水平考试，考试形式为机考，考试内容有HSK4-5级考试

与HSKK中级-高级口语考试，共有77人参加。

ทีิม Here we go !คุว้ารางวัลึ  โคุรงการ " U Power ทีิม Here we go !คุว้ารางวัลึ  โคุรงการ " U Power 
Digital Idea Challenge Season 6 "Digital Idea Challenge Season 6 "

“Here wo go!”小组荣获“U Power”数字创意挑“Here wo go!”小组荣获“U Power”数字创意挑
战赛第六季亚军战赛第六季亚军



ท่ี่�ปีรึกีษา : รศ.ดร.อุไรพรรณ เจินวิาณิชยานนท์ี่ อธิกีารบัด่ 

กีองบัรรณาธิกีาร : ดร.ศิริวิรรณ ตัินติระวิาณิชย์ อ.ฉลัอง แขวิงอินที่ร์ ผู้ศ.นิกี สุนที่รธัย น.ส.บัรินดา วิิริยะเสนา อ.สุวิรรณ่ มงคุลัรุ่งเร่อง อ.ธวัิช จัิตุิรัส อ.ชิดชนกี สิที่ธารถึศักีดิ�  นางวิิมลัพักีติร์ นฤดลัโชติิ                                                 

                       แผู้นกีส่�อสารองค์ุกีร นายปีริญ่ญ่า กีลิั�นหวิลั            

แปีลัภาษาจ่ินโดย : แผู้นกีวิิเที่ศสัมพันธ์ กีองกีลัาง มหาวิิที่ยาลััยหัวิเฉ่ยวิเฉลิัมพระเก่ียรติิ                                                                                                                                                    

จัิดที่ำาโดย : แผู้นกีส่�อสารองค์ุกีร กีองกีลัาง มหาวิิที่ยาลััยหัวิเฉ่ยวิเฉลิัมพระเก่ียรติิ  โที่รศัพท์ี่ 02-713-8100 ต่ิอ 1138 1140 แลัะ 1141 โที่รสาร 02-312-6237

18/18 ถึนนบัางนา-ติราด กีม.ท่ี่� 18 ติ.บัางโฉลัง อ.บัางพล่ั จิ.สมุที่รปีรากีาร 10540 โที่รศัพท์ี่ 0-2713-8100     
โที่รสาร 0-2312-6237 http://www.hcu.ac.th

ชำาระคุ่าฝัากีส่งเป็ีนรายเด่อน 
ใบัอนุญ่าติพิเศษท่ี่� 2/2536 

ปีณ.บัางพล่ั

วิารสารร่มโพธิ�ที่อง      
มหาวิิที่ยาลััยหัวิเฉ่ยวิเฉลิัมพระเก่ียรติิ
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  มหาวิิที่ยาลััยหัวิเฉ่ยวิเฉลัิมพระเกี่ยรติิ (มฉกี.) สร้างวิัฒนธรรมองคุ์กีรใหม่ HCU SPEED UP ! ติ้อนรับัติรุษจิ่น ปีี 2566          
โดย รศ.ดร.อุไรพรรณ เจินวิาณิชยานนท์ี่ อธิกีารบัด่ พร้อมด้วิยรองอธิกีารบัด่ ผูู้้ช่วิยอธิกีารบัด่ คุณบัด่ ผูู้้อำานวิยกีาร เจ้ิาหน้าท่ี่� แลัะนักีศึกีษา 
ร่วิมเปีลั่งเส่ยงแลัะแสดงสัญ่ลัักีษณ์ HCU SPEED UP ! เปี็นสัญ่ญ่าใจิร่วิมกีันในกีารขับัเคุลั่ �อนมหาวิิที่ยาลััยสู ่เปี้าหมาย 
เด่ยวิกัีนด้วิยคุวิามว่ิองไวิ กีระฉับักีระเฉง กีระต่ิอร่อร้น ในงานติรุษจ่ิน มฉกี. ปีระจิำาปีี 2566 เม่�อวัินพฤหัสบัด่ท่ี่� 19 มกีราคุม 2566       
ณ ชั�นล่ัาง อาคุารอำานวิยกีาร มฉกี.

为迎接2023年中国春节，华侨崇圣大学提出了新的企业文化“HCU SPEED UP！”

。2023年1月19日上午，邬莱攀校长携学校副校长、校长助理、院系领导、各部门                   

领导、教职工与各学院的学生代表，在学校行政楼一楼举办了盛大的庆祝春节活动，

并向师生展示“HCU SPEED UP！”精神。旨在联合全体师生，在新的一年里以热情、

灵动的精神带动学校朝着同一个目标共同前进。

“HCU SPEED UP”喜迎2023中国春节“HCU SPEED UP”喜迎2023中国春节

     HCU SPEED UP ต�อนรบัตร่ษจีีน 2566HCU SPEED UP ต�อนรบัตร่ษจีีน 2566


