
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
• รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี 
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
และกิจการนักศึกษา 
 
 
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย เขียวดี 
รักษาการผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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 

 

 
 

การประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กลุ่มภาคเหนือ ครั้งท่ี 1/2563 ผ่านระบบโปรแกรม Zoom 
 
วันที่  15 พ.ค .  2563 เวลา 13.00 น.  กองพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เข้าร่วมประชุมทางไกล ในการประชุมเครือข่าย
ผู้บริหารงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2563 
ผ่านระบบโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 อาคาร
กิจกรรมนักศึกษา เพื่อหารือแนวทางในการด าเนินกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมนักศึกษาต่อไป 

บรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการ 

ผู้จัดท า 

สถานที่ติดต่อ 

ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2            จดหมายขา่ว กองพัฒนานักศึกษา 

ก าหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
ก าหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 วันที่ 15-19 มิถุนายน 2563 นักศึกษาใหม่ทุกคนจ าเป็นต้องเข้าร่วม 
เริ่มเข้าระบบได้วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป เป็นระบบออนไลน์ สามารถเข้าระบบที่ไหนก็ได้ โดยไม่
จ าเป็นต้องเข้ามายังมหาวิทยาลัย เข้าสู่ระบบ https://register.kpru.ac.th/SAC-OP/ ชื่อเข้าระบบ (รหัสนักศึกษา หรือ เลขบัตร
ประจ าตัวประชาชน) รหัสผ่าน (วันเดือนปีเกิด) ตัวอย่าง 200344 

เปิดรับสมัครนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

 
เปิดรับสมัครนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ดูรายละเอียดและจองหอพักผ่านระบบได้ที่ 

https://std.kpru.ac.th/dormitory/index.php ต้ังแต่วันที่ วันที่ 15-30 มิถุนายน 2563 
หมายเหตุ การเลือกห้องพักเป็นไปตามที่คณะกรรมการหอพักเลือกสรรให้ และประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาเข้าพัก

ทาง แฟนเพจกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ช าระเงินได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เลขที่บัญชี 309-462754-8 ธนาคารกรุงเทพ กรุณาช าระเงินภายใน 2 วัน 

หลังจากผ่านการตรวจสอบแล้ว หากเกินก าหนดระบบจะยกเลิกการจอง 

กยศ. ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รอบท่ัวไป ปีการศึกษา 2563  
แจ้งรายละเอียดผู้กู้ กยศ. ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563  ให้นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ก่อน และ

ลงทะเบียนขอกู้ กยศ. ระหว่างวันที 25 – 31 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงิน จากนั้นเขียนด้วยลายมือของผู้กู้ให้เรียบร้อย 
พร้อมเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สแกนไฟล์เอกสารทุกอย่างเป็น pdf หรือ ถ่ายภาพแบบชัดเจนทุกหน้า เพื่อส่งตรวจเอกสาร 
และส่งทาง Email : e-advisor@kpru.ac.th ตั้งแต่วันท่ี 1 – 7 มิถุนายน 2563 
ตัวอย่างการเขียนเอกสารต่างๆ และหลักฐานยื่นกู้ดูได้ที่ https://std.kpru.ac.th/th/doc2-download.php 
โดยให้นักศึกษาตรวจสอบว่าตรงกับข้อใด เช่น กรณี บิดามารดาอยู่ด้วยกัน, กรณี อาศัยอยู่กับญาติ, บิดาหรือมารดาเสียชีวิต, กรณี บิดามารดาหย่าร้างกัน 
เป็นต้น ให้กรอกข้อมูลผู้กู้ตามกรณีตัวอย่าง พร้อมแนบหลักฐาน  
1. ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา (จากมัธยม ต่อ ปี 1) 
หมายถึง นักเรียนที่เคยกู้ กยศ. จากมัธยมหรือสถานศึกษาอื่น แล้วจะมาเรียนต่อปี 1 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
- ลงทะเบียนขอกู้ https://std.kpru.ac.th/queue/activity.php?id_act=6&day_act=2020-05-25 
 2. ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (จากมัธยม ต่อ ปี 1) 
หมายถงึ นักเรียนที่ไม่เคยกู้เลย แล้วจะมาเรียนต่อปี 1 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
- ลงทะเบียนขอกู้ https://std.kpru.ac.th/queue/activity.php?id_act=5&day_act=2020-05-25 
 หากนักศึกษาคนใดที่ยังไม่มีรหัสผ่านเข้าระบบ กยศ. ต้องเข้าไปขอรหัสผ่านก่อนท่ีจะลงทะเบียนยื่นกู ้
โดยสามารถขอรหัสได้ที่ https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html 

https://register.kpru.ac.th/SAC-OP/
https://std.kpru.ac.th/dormitory/index.php

