
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
• รองศาสตราจารย ดร.สุวิทย วงษบุญมาก 
อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร 
• ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย พวกดี 
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 
และกิจการนกัศึกษา 
 
 
• อาจารย ดร.เลเกีย เขียวดี 
รักษาการผูอาํนวยการกองพัฒนานักศึกษา 
• อาจารย ดร.ขวัญชัย ขัวนา 
หัวหนากลุมงานกิจกรรมนักศึกษา 
 
 
• นางสาวปราณี แผนดี 
• นายณะราทิ นอยมวง 
• นายกิตติกร กลาแข็ง 
• นายอนุวฒัน แนไพร 
• นางสาวโสรยา วรนุช 
• นางสาวกัญญารัตน คํามี 
• นายกิตติศักด์ิ นิ่มลพ 
• นายทนงศักด์ิ กาคําตะ 
• นายอัฉรยิะ งามงอนคีร ี
• นายวุฒชิัย อาจกลา 
• นางสาวนารีรัตน กนกสิงห 
 
 
• นายอนุวฒัน แนไพร 
 
 
• กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร 69 หมู 1 
ต.นครชมุ อ.เมือง  จ.กําแพงเพชร 62000 
โทรศัพท 055-706-555 ตอ 1303,1372  
เว็บไซต https://std.kpru.ac.th 

 https://www.facebook.com/std.kpru 

     

การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครั้งท่ี 31 กลวยไขเกมส 
วันที่ 23 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพชร  จัดพิธีเปดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ 
ครั้งที่ 31 “กลวยไขเกมส” อยางยิ่งใหญอลังการ ดวยแสง สี เสียง และนักแสดง
กวา 600 คน โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชรเปน
ประธานในพิธีเปด 

รองศาสตราจารย ดร.สวุิทย วงษบุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ประธานกรรมการจัดการแขงขันกีฬาฯ กลาววา การแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครั้งที่ 31 “กลวยไขเกมส” จัดการแขงขัน
ระหวางวันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2561 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม
ภาคเหนือ เขารวมการแขงขันกีฬาทั้งส้ิน 8 การแขงขันในคร้ังนี้มีความมุงเนนให
กิจกรรมกีฬาเปนการเชื่อมความสัมพันธอันดี สรางความสามัคคีใหกับนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 8 แหง ภายใตคําขวัญที่วา “สรางมิตรไมตรี สาน
สามัคคีที่ยั่งยืน” อีกทั้งยังชวยสงเสริมใหนักศึกษามีพลายมัยที่แข็งแรงสมบูรณ มี
น้ําใจนักกีฬา ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและหางไกลยาเสพติด อีกทั้งยังเปนการ
ยกระดับมาตรฐานทางดานกีฬาใหสูงขึ้นสูความเปนเลิศตอไป ในการจัดการ
แขงขันคร้ังนี้ มีการชิงชัยทั้งส้ินจํานวน 99 เหรียญทอง มีการแขงขัน 15 ชนิด
กีฬา ไดแก ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลยบอล วอลเลยบอลชายหาด บาสเกตบอล 
แฮนดบอล ตระกรอ เทเบิลเทนนิส เทนนิส แบตมินตัน เทควันโด มวยสากล
สมัครเลน มวยไทยสมัครเลน เปตอง และกรีฑา โดยมีนักกีฬา ผูควบคุมทีมทั้ง 8 
สถาบัน จํานวน 2,189 คน 

ที่ปรึกษา 

บรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการ 

ผูจัดทํา 

สถานที่ติดตอ 

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 



 

 

2            จดหมายขาว กองพัฒนานักศึกษา 

พิธีมอบทุน The SET Foundation ปการศึกษา 2/2561 

    
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย ดร.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย พวกดี รอง

อธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและกจิการนักศึกษา พรอมคณะอาจารยและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รวมตอนรับคณะ
มูลนิธิเพื่อเก้ือกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ณ หองประชุมสุพรรณิการ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ซ่ึงมี 
อาจารยดาลัด อนุตรังกูร อาจารยเพลินพิศ กระตายจันทร คุณนเรศ หมื่นรอด และคุณสรสิงห เกาหวาย เดินทางมามอบทุนการศึกษา
ใหแกนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561  โดยแบงเปน ทุนการศึกษาประเภทตอเนื่อง 
100 ทุน ทุนละ 10,000 บาท และทุนการศึกษาประเภทไมตอเนื่อง 50 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมทุนการศึกษาทั้งส้ิน 
1,250,000 บาท จากนั้นคณะกรรมการมูลนิธิ อธิการบดี คณะผูบริหารของมหาวิทยาลัยฯ ไดรวมมอบทุนใหกับนักศึกษา และ
มหาวิทยาลัยฯไดมอบของที่ระลึกใหแกคณะกรรมการมูลนิธิ เพ่ือแสดงความขอบคุณที่ทางมูลนิธิไดใหความเมตตากับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลยัฯ มาโดยตลอด ทางมหาวทิยาลัยฯ ขอขอบคุณเปนอยางสงูมา ณ โอกาสนี ้

กองพัฒนานักศกึษาจะเปดให ผูกู กยศ. รายเกา ยื่นแบบคําขอกู ปการศึกษา 2562 
ระหวางวันที่ 20 – 27 กุมภาพันธ 2562 นักศึกษาทานใดที่จะประสงคขอกูเงิน กยศ. ทําตามขั้นตอนดังนี้  
1. ดาวนโหลดแบบคําขอกูยืมเงิน กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2562 ในเว็บไซต ปริ้นกระดาษหนาเดียว 

เขียนรายละเอียดใหเรียบรอย ใหใชปากกาสีน้ําเงินเขียนเทานั้น หามใชน้ํายาลบคําผิด หามเขียนผิด  
2. แนบหลักฐาน แบบบันทึกกจิกรรมจิตอาสา จํานวน 36 ชั่วโมง ใหเรียบรอย 
3. แนบเอกสารผูปกครอง/ผูรับรองรายได (หามเซ็นชื่อแทน) 
4. ผลการเรียน ใหผูกู กยศ. นาํมาแนบ หลังจากที่เกรดออกครบ (เกรดเฉล่ีย 2.00 ถึงจะมีสิทธิ์กู)  
5. นําแบบคําขอกู กยศ. พรอมหลักฐาน และแบบบันทึกกจิกรรมจิตอาสาจํานวน 36 ชั่วโมง มาใหเจาหนาที่ กยศ. 

ตรวจเอกสาร ระหวางวันที่ 20 – 27 กุมภาพันธ 2562 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ หอง กยศ. ชั้น 2 
โดยจะเปดระบบจองคิวตรวจเอกสาร ประมาณตนเดือนกุมภาพันธ 

- วันที่ 20 กุมภาพนัธ 2562 รับตรวจเอกสาร จํานวน 300 คน 
- วันที่ 21 กุมภาพนัธ 2562 รับตรวจเอกสาร จํานวน 300 คน 
- วันที่ 22 กุมภาพนัธ 2562 รับตรวจเอกสาร จํานวน 300 คน 
- วันที่ 23 กุมภาพนัธ 2562 รับตรวจเอกสาร จํานวน 300 คน 
- วันที่ 24 กุมภาพนัธ 2562 รับตรวจเอกสาร จํานวน 300 คน  
- วันที่ 25 กุมภาพนัธ 2562 รับตรวจเอกสาร จํานวน 300 คน 
- วันที่ 26 กุมภาพนัธ 2562 รับตรวจเอกสาร จํานวน 300 คน 
- วันที่ 27 กุมภาพนัธ 2562 รับตรวจเอกสาร จํานวน 300 คน 
6. นักศึกษาทานใดท่ีชั่วโมงจิตอาสายังไมครบ ใหรีบดําเนินการทําดวนนะคะ 
7. หากมีขอสงสัย/ปญหา สามารถตดิตอไดที่หอง กยศ. ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศกึษา 

กําหนดการขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ ประจําป 2562 
นักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ. 2541 สามารถยื่นเอกสารขอผอนผัน ต้ังแตวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 มกราคม 2562 เทานั้น 


