
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
• รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี 
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
และกิจการนักศึกษา 
 
 
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย เขียวดี 
รักษาการผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
• อาจารย์ ดร.ขวัญชัย ขัวนา 
หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา 
 
 
• นางสาวปราณี แผนดี 
• นายณะราทิ น้อยม่วง 
• นายกิตติกร กล้าแข็ง 
• นายอนุวัฒน์ แนไพร 
• นางสาวโสรยา วรนุช 
• นางสาวกัญญารัตน์ ค ามี 
• นายกิตติศักดิ์ นิ่มลพ 
• นายทนงศักดิ์ ก๋าค าต๊ะ 
• นายอัฉริยะ งามงอนคีรี 
• นายวุฒิชัย อาจกล้า 
• นางสาวนารีรัตน์ กนกสิงห์ 
 
 
• นายอนุวัฒน์ แนไพร 
 
 
• กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 69 หมู่ 1 
ต.นครชุม อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร 62000 
โทรศัพท์ 055-706-555 ตอ่ 1303,1372  
เว็บไซต์ https://std.kpru.ac.th 

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

ที่ปรึกษา 

KPRU MAESOT Mini Half Marathon 2020 
ขอเชิญนักวิ่งทั่วประเทศ ร่วมวิ่ง ร่วมบุญ KPRU MAESOT Mini Half 

Marathon 2020 วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด จังหวัดตาก เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 5 มกราคม 2563 
ลงทะเบียน https://www.kpru.ac.th/maesot-marathon/ 
ฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 600 บาท) ถ้วยรางวัล 1-5 ชาย/หญิง 
มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 500 บาท) ถ้วยรางวัล 1-5 ชาย/หญิง 
ฟันรัน 5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 400 บาท) ถ้วยรางวัล 1-5 ชาย/หญิง  
 VIP สามารถเลือกวิ่งได้ทุกประเภท (ค่าสมัคร 1,500 บาท) ได้รับทั้งเสื้อและ
เหรียญ 

บรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการ 

ผู้จัดท า 

สถานที่ติดต่อ 

ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 

https://www.kpru.ac.th/maesot-marathon/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2            จดหมายขา่ว กองพัฒนานักศึกษา 

โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 
 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 
1 ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี ฐานะยากจน โดยผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์รับทุนจะได้รับการสนับสนุนเงินค่าทุนค่า
ครองชีพ จ านวน 40,000 บาท ต่อปีการศึกษา ตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร 
คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา 

1. ผู้สมัครต้องมีภูมิล าเนาปัจจุบันตามทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี 

2. บิดา หรือมารดา หรือผู้อุปการะของนักศึกษา มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 
อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี 

3. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2562 ภาคปกติ โดยส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
หรือระดับ ปวส. จากสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอจะนะ เทพา 
นาทวี และสะบ้าย้อย และส าเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี (ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 หรือเดือนมีนาคม 2560 เป็นต้น
มา) 

4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในภาคเรียนที่ 1/2562 ไม่ต่ ากว่า 2.00 
5. มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา 
6. ไม่เคยได้รับทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 มาก่อน 

วิธีการสมัคร 
1. ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่งานทุนการศึกษาและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 หรือดาวน์

โหลด 
2. กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายเครื่องแบบนักศึกษา หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่าย

มาแล้วไม่เกิน 6 เดือน โดยเขียน ชื่อ-นามสกุล ก ากับไว้ด้านหลัง 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอรับทุนการศึกษา 
4. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับทุนการศึกษา และของบิดา หรือมารดา หรือผู้อุปการะ 
6. ใบแสดงผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 
7. หนังสือรับรองที่มีการลงนามจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
8. แผนการเรียนในชั้นปีที่ 1 (แผนการเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 และ ภาคเรียนที่ 2/2562) 
9. หลักฐานภาพถ่ายของที่อยู่อาศัยตามภูมิล าเนาของผู้สมัคร (ปรากฏเลขท่ีบ้านตามทะเบียนบ้าน) 
10. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานครบถ้วนที่กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) ภายในวันที่ 10 

มกราคม 2563 
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ https://std.kpru.ac.th/th/hotnews/southern-border-2562.php 

กองพัฒนานักศึกษา น านักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 

 
วันที่ 25 ธ.ค. 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร น านักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการ

ป้องกันภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 “ขับรถมีน้ าใจ รักษาวินัยจราจร” ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรม สิริจิต
อุทยาน (ริมปิง) โดยมีนายอัจฉริยะ งามงอนคีรี และ นายทนงศักดิ์ ก๋าค าต๊ะ เป็นผู้ดูแลนักศึกษา https://std.kpru.ac.th 

https://std.kpru.ac.th/th/hotnews/southern-border-2562.php

