
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
• 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 

 

KPRU FunRun 2019 วันราชภัฏ เดิน-วิ่ง เพ่ือสุขภาพ ครั้งที่ 2 

วันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัด
โครงการ KPRU Fun Run 2019 วันราชภัฏ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 14 กุมภาพันธ 

2562 โดยมีรองศาสตราจารย ดร.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร เปนประธานในพิธีเปด สําหรับ จุดสตารท เร่ิมตนที่หนา
อาคารทีปงกรรัศมีโชติ รวมระยะทาง 4.5 กิโลเมตร ผูชนะในแตละรุนที่วิ่งเขา
เสนชัยในลําดับที่ 1 - 5 จะไดรับถวยรางวัลพรอมเหรียญที่ระลึก สวนผูที่เขารวม
การแขงขันแลววิ่งเขาเสนชัย 700 คนแรก จะไดรับเหรียญที่ระลึก โดยมี
ผูเขารวมจํานวนกวา 1,400 คน แบงออกเปน 5 ประเภท คือ รุนอายุไมเกิน 
15 ป,ชมรมกรีฑา,นักศกึษา,บุคลากร,และบุคคลทั่วไป 

ทุกวันที่ 14 กุมภาพันธ ของทุกป เปน “วันราชภัฏ” สืบเนื่องจาก วันที่ 
14 กุมภาพันธ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรง 
พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แกวิทยาลัยครูทั่วประเทศ และไดมีพระมหา
กรุณาธิคุณโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให
อัญเชิญตราพระราชลัญจกรสวนพระองค เปนตราประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
และที่สําคัญปนี้เปนวันครบรอบ 46 ป ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
พรอมทั้งเปนการรณรงคตอตานการคอรรัปชัน รณรงคการตอตานยาเสพติด และ
รณรงคการลดใชโฟมและถงุพลาสติก ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ที่ปรึกษา 

บรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการ 

ผูจัดทํา 

สถานที่ติดตอ 

ปที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญนักศึกษาและผูที่มีความสนใจ 
เขารวมโครงการสงเสริมและพัฒนานักศึกษายุคไทยแลนด 4.0 
“ใชชวีิตอยางไร ไมใหเครียด”  
โดย คุณดรุณี สุทธิพิทักษ (เปกกี้ ศรีธัญญา) 
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.40 น. 
ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

2            จดหมายขาว กองพัฒนานักศึกษา 

วันราชภัฏ ถนนวัฒธรรม 

    
“วันราชภัฏ ถนนวัฒนธรรม” เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2562 เวลา 18.00 น. ที่ลานหนาอาคารทีปงกรรัศมีโชติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม “วันราชภัฏ ถนนวัฒนธรรม” เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาเห็น
คุณคาความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และเพ่ือสนับสนุนใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมออกรานจําหนายสินคา เพื่อสรางรายได
ระหวางเรียน ภายในงานจัดการประกวดขับรองเพลงไทยลูกทุง และการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมสรางสรรค ซ่ึงมีผลการ
ประกวดดังตอไปนี้ ผลการประกวดขับรองเพลงไทยลูกทุง และการประกวดการแสดงศลิปวฒันธรรมสรางสรรค 

กีฬาระหวางคณะ ปลาบึกเกมส ครั้งที่ 18 

 
กีฬาระหวางคณะ ปลาบึกเกมส คร้ังที่ 18 ระหวางวันที่ 16-17 กุมภาพันธ 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร ขบวนสุดอลังการจากองคการบริหารนักศึกษาและสโมสรทั้ง 5 คณะ การแขงขันกีฬาสากล ทั้ง 7 ชนิดกีฬา ไดแก 
วอลเลยบอล บาสเกตบอล เซปกตะกรอ เปตอง แบดมินตัน ฟุตซอล ฟุตบอล กรีฑาประเภทวิ่ง และกีฬาพ้ืนบาน โดยวันที่ 17 
กุมภาพันธ 2562 รองศาสตราจารย ดร.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี เปนประธานในพิธี ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย พวกดี รอง
อธิการบดี พรอมผูบริหารและคณาจารยรวมในพิธีเปดอยางยิ่งใหญสวยงาม 

เจาภาพจัดการประชุมเครือขายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎกลุมภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2562 
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชรไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพจัดการประชุม

เครือขายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎกลุมภาคเหนือ คร้ังที่ 1/2562 โดยมี รองศาสตราจารย ดร.สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ใหเกียรติเปนประธานในการประชุม และ ผูชวยศาสตราจารยชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝาย
ศิลปะวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา ผูชวยศาสตราจารยวนัสนันท ศิริรัตนะ ผูอํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรแมสอด 
อาจารยเลเกีย เขียวดี รักษาการผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา อาจารย ดร.ขวัญชัย ขัวนา หัวหนางานกิจการนักศึกษาและ เจาหนาที่
กองพัฒนานักศึกษา อาจารย เจาหนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด รวมตอนรับคณะผูบริหาร เจาหนาท่ีเครือขายกิจการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ณ หองประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด 


