
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
• รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
• ผู้ช่วยศาสตราจารยช์ัชชยั พวกดี 
รองอธิการบดฝี่ายศิลปวัฒนธรรม 
และกิจการนกัศึกษา 
 
 
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย เขยีวด ี
รักษาการผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ขัวนา 
หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา 
 
 
• นางสาวปราณี แผนดี 
• นายณะราทิ น้อยม่วง 
• นายกิตติกร กล้าแข็ง 
• นายอนุวัฒน์ แนไพร 
• นางสาวโสรยา วรนุช 
• นางสาวกัญญารัตน์ ค าม ี
• นายกิตติศักดิ์ นิ่มลพ 
• นายทนงศักดิ์ ก๋าค าต๊ะ 
• นายอัฉริยะ งามงอนคีร ี
• นายวุฒิชัย อาจกล้า 
• นางสาวนารีรัตน์ กนกสงิห ์
 
 
• นายอนุวัฒน์ แนไพร 
 
 
• กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 69 หมู่ 1 
ต.นครชุม อ.เมอืง  จ.ก าแพงเพชร 62000 
โทรศัพท์ 055-706-555 ต่อ 1303,1372  
เว็บไซต์ https://std.kpru.ac.th 

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

ท่ีปรึกษา 

 

 
 

โครงการราชภัฏร่วมจิต บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพ่ือนมนุษย์ ปีการศึกษา 2563 
โครงการราชภัฏร่วมจิต บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ วันพุธที่ 5 

สิงหาคม 2563 เวลา 09.30-13.00 น. ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ช้ัน 3 
อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร กิจกรรม
บริจาคโลหิตในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นกิจกรรมที่
แสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจระหว่างองค์กร ซึ่งสะท้อนให้เห็นความสามัคคี 
ในรูปแบบของเครือข่ายระหว่าง สถานศึกษา โรงพยาบาล และส่วนราชการใน
จังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีจ านวนผู้ลงทะเบียน 385 ราย 
จ านวนโลหิตที่ได้ 240 ราย จ านวนผู้บริจาคดวงตา 143 ราย และจ านวนผู้
บริจาคอวัยวะ 139 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดก าแพงเพชร ขอขอบคุณทุกท่านที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ขอให้บุญกุศลนี้ให้ท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุร
พิรชัยและสัมฤทธ์ิผลในสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการ 

บรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการ 

ผู้จัดท า 

สถานท่ีติดต่อ 

ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2            จดหมายข่าว กองพฒันานักศกึษา 

พิธีไหว้ครู 2563 น้อมใจบูชา เลิศล  าคุณค่า ศรัทธาคุณครู 

 
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารทีป๎งกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดพิธีไหว้ครู 

ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นประธานใน
พิธีไหว้ครู ของนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยมี คณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครู ของนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพิธีที่ศิษย์ได้แสดง
ความกตัญํูต่อพระคุณครู เป็นพิธีที่ศิษย์ได้ขอขมาครู อาจารย์ หากศิษย์ได้กระท าผิดพลาด หรือกระท าสิ่งไม่ดีไม่งาม เป็นการขมาให้
ครูอภัยให้ศิษย์ เป็นพิธีที่ศิษย์ขอฝากตัวและประกาศตัวเปน็ศิษย์กับครูอาจารย์ และเพื่อเป็นการอนุรกัษ์และสบืทอดวัฒนธรรมอันดีงาม
ของชาติให้คงอยู่ต่อไป 

วันต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี 2563  

 
งานเวชศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดโครงการวันต่อต้านยาเสพ

ติด ประจ าปี 2563 วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ช้ัน 3 อาคารทีป๎งกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร จัดโครงการวันต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดี ฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้จัดข้ึนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของป๎ญหา
ยาเสพติด สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมถึงทักษะการใช้ชีวิตอย่างไรให้ห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งมีนักศึกษาช้ันปีที่ 2 
และ 3 เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 1,800 คน 

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ 
“คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ประจ าปี 2563 

 
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีป๎งกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยองค์การบริหาร

นักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ “คนของพระราชา ข้าของ
แผ่นดิน” ประจ าปี 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้า
ร่วมพิธีดังกล่าว กิจกรรมในครั้งน้ีจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค์เป็นตราประจ ามหาวิทยาลัยฯ และพระราชทาน
นาม “ราชภัฏ” ซ่ึงมีความหมายว่า “คนของพระราชา” ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

ทั้งน้ี เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ และความศรัทธาในคุณค่าแห่งความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และเพื่อสร้างความ
สมัครสมานสามัคคี การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยผ่านกระบวนการกิจกรรมที่สร้างสรรค์ 

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 


