สวัสดีปีใหม่ 2562
Happy New Year 2019
ในวาระดิ ถี ขึ้ น ปี ใ หม่ ผมขอส่ ง ความปรารถนาดี แ ละ อ านวยพร
ให้ ช าวมหาวิ ทยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ตลอดถึ ง นั ก ศึ ก ษาและศิ ษ ย์ เ ก่ าทุ ก ท่ า น
มีสุขภาพแข็งแรง มีกาลังใจที่เข้มแข็ง องอาจ มุ่งมั่นในการสร้างความดี มีจิตอาสา
พร้ อ มที่ จ ะท างานเพื่ อ ประโยชน์ ข องเพื่ อ นมนุ ษ ย์ แ ละสั ง คมส่ ว นรวม
ขอให้ ทุ ก ท่ า นประสบแต่ สิ่ ง ที่ ดี ง าม มี ค วามสุ ข สดชื่ น สมหวั ง ในสิ่ ง
ที่ปรารถนา มีความเจริญก้าวหน้าตลอดปีใหม่นี้ และตลอดไป.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอนาความ ปรารถนาดี เป็นที่ตั้ง
ด้วยความหวัง ด้วยพลัง ท่านสร้างสม
จงหนุนเสริม นาสาเร็จ นาชื่นชม
ให้รื่นรมย์ ให้รุ่งเรือง ให้ร่ารวย
ส่งปีเก่า เพื่อนแสนดี สร้างชีวิต
รับปีใหม่ เป็นเพื่อนสนิท สร้างโลกสวย
โลกแห่งรู้ โลกแห่งธรรม เอื้ออานวย
ช่วยโลกช่วย สร้างพลัง สังคมงาม
รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี

Have a goodbye to 2018 and welcome 2019
Wish you a Happy New Year
ดร.บดินทร์ แวลาเตะ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี

The New Year is a great occasion for reflection and
repentance. Appreciating all the good things and learning from
the mistakes and failures that happened in the past. May
this year bring you and family fully loaded of happiness, good
health, prosperity, achievements and a lot of new inspirations.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี

ขอให้ปี 2562 เป็นปีที่ดีสาหรับชาว ม.อ.ปัตตานี ทุกท่าน
มีสุขภาพกายและใจแข็งแรง มีสติ เข้มแข็ง มุ่งมั่น พร้อมก้าวไปข้างหน้าด้วยกับโลก
ที่เปลี่ยนแปลงไป.
ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์
รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน
วิทยาเขตปัตตานี
ขออวยพรให้ ท่ า นมี ช่ ว งเวลาที่ ดี สุ ข ภาพที่ ดี ก าลั ง ใจที่ ดี และมี
ความสุ ข มากๆ ปี ใ หม่ วั น ใหม่ เริ่ ม ชี วิ ต ใหม่ สุ ข สนุ ก สดใส สุ ข ส าราญ
เบิกบานใจ
สวัสดีปีใหม่ 2562 ..........
อาจารย์นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
วิทยาเขตปัตตานี

ในวาระดิ ถี ขึ้ น ปี ใ หม่ ขออาราธนาสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลายในโลก
จงบันดาลให้ทุกท่านสุขสันต์ จงประสบพบแต่สิ่งมิ่งมงคล ขอโรคภัยอันตราย
อย่าได้มี คิดสิ่งใดให้สมหวังดั่งตั้งใจ.
อาจารย์เล็ก แซ๋จิว
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการสานักวิทยบริการ

ในศุ ภ วาระดิ ถี ขึ้ น ปี ใ หม่ พุ ทธศั ก ราช 2562 ในนามผู้ บ ริห ารและ
บุคลากรของสานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ขอส่งความปรารถนาดี
มายังนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของคณะและหน่วยงานทุกท่าน
ขอให้ อ านาจคุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย และสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลาย
ในสากลโลกที่ทุกท่านเคารพนับถือ ได้โปรดอานวยพรให้ทุกท่าน ประสบ
แต่ความสุข ความเจริญ สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาตลอดปีทุกประการ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง

ในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่
น้อมดวงใจขอตั้งจิตอธิษฐาน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลดลบันดาล
ให้สุขศานต์เกษมสันต์นิรันดร์เทอญ
วันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนผันผ่าน
กิจการงานใดใดไม่ขัดเขิน
ประสบสุขทั้งกาย ใจ ให้เพลิดเพลิน
ทรัพย์เจริญยศสรรเสริญทั่วหน้ากัน
ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด
ผู้อานวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

Let’s explore the hidden opportunities along a new year’s
journey.
May the year 2019 be the year of happiness, healthy and
inspiration
ในนามของบุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษา และศิ ษ ย์ เก่ า คณะวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ข้าพเจ้า ขอส่งความปรารถนาดี ให้ทุกท่าน
“มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง
มีสุขภาพใจ ที่มั่นคง เข้มแข็ง
มีสุขภาพกระเป๋า ที่แน่นตุง
และมีความสุข สมหวัง ตลอดไป”
และใคร่ขอถือโอกาสนี้ขออภัย หากมีสิ่งใด ที่ล่วงเกิน ทั้งกาย
วาจา และใจ
รองศาสตรจารย์ ดร. ซุกรี หะยีสาแม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Assoc. Prof. Dr. Sukree Hajisamae
Dean Faculty of Science and Technology

เนื่องในโอกาสที่วันขึ้นปีใหม่ 2562 ได้เวียนมาบรรจบครบรอบ
อีกวาระหนึ่ง กระผม.........ในนามวิทยาลัยอิสลามศึกษา ขอส่งความรัก
และความปรารถนาดีมายังทุกท่าน ขออานวยพรให้ท่านและครอบครัว
มีความสุข ความสาเร็จในชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และหน้าที่การงาน ปลอดภัย
จากโรคภัย ภยันตรายทั้งปวง เพื่อจะได้ร่ว มกันรังสรรค์สังคม และนาความสงบสุข
มาสู่พื้นที่ชายแดนภาคใต้ และประเทศชาติสืบไป.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ
คณบดีวิทยาลัยอิสลามศึกษา

งานประชาสัมพันธ์ ม.อ.ปัตตานี

