
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
• 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 งามงอนคีร ี
• นายวุฒิชัย อาจกล้า 
• นางสาวนารีรัตน์ กนกสิงห ์
 
 
• นายอนุวัฒน์ แนไพร 
 
 
• กองพัฒนานกัศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 69 หมู่ 1 
ต.นครชุม อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร 62000 
โทรศัพท์ 055-706-555 ต่อ 1303,1372  
เว็บไซต์ https://std.kpru.ac.th 

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

ที่ปรึกษา 

 
ราชภัฏลอยกระทง ประจ าปี 2563 

  “ลอย รักษ์ ราชภัฏ” องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ กองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดงาน "ราชภัฏลอยกระทง" 
ประจ าปี 2563 ณ บริเวณลานกิจกรรม หน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ 

ระหว่างวันท่ี 26-27 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
จัดงานประเพณี “ราชภัฏลอยกระทง” ประจ าปี 2563 ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตระการ
ตา น าโดยกิจกรรมขบวนแห่กระทงอันวิจิตรงดงามของแต่ละคณะ เพื่อสืบสาน
เอกลักษณ์ความเป็นไทย พร้อมท้ังความยิ่งใหญ่ของดอกไม้ไฟ แสง สี เสียง และ
การแสดงนาฏศิลป์ ในพิธีเปิดงานราชภัฏลอยกระทง โดยมี  รองศาสตราจารย์ 
ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี 

งานราชภัฏลอยกระทง ประกอบด้วยการประกวดกระทงใบตอง- ดอกไม้ 
การประกวดหนูน้อยนพมาศ พิธีมอบทุนการศึกษาจากบริษัท โรงสีสิงห์โตทอง 
ไรซ์ จ ากัด จ านวน 20 ทุน การประกวดร้องเพลงลูกทุกบุคลากร และกิจกรรม
ออกร้านจ าหน่ายสินค้า อาหาร และการละเล่นอื่นๆ อีกมากมาย  

ส าหรับค่ าคืนท่ี 2 ในงานราชภัฏลอยกระทง “ลอย รักษ์ ราชภัฏ” 
ประจ าปี 2563 ได้จัดการประกวดเทพบุตร – เทพธิดา ราชภัฏลอยกระทง 
ประจ า 2563  

 
ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

บรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการ 

ผู้จัดท า 

สถานที่ติดต่อ 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2            จดหมายข่าว กองพัฒนานกัศึกษา 

พิธีมอบทนุ The SET Foundation ปีการศึกษา 2563 

 
วันท่ี 9 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย เขียวดี รักษาการ
ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ร่วมต้อนรับคณะมูลนิธิเพื่อเกื้อกูล
การศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร พรพิบูลย์ ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน และนายสร
สิงห์ เกาหวาย เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม
สุพรรณิการ์ ช้ัน 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งทุนการศึกษามีประเภทต่อเนื่องจ านวน 12 ทุน ทุนละ 20 ,000 บาท และทุนไม่
ต่อเนื่องจ านวน 25 ทุน ทุนละ 5,000 บาท จากนั้นคณะกรรมการมูลนิธิ อธิการบดี คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมมอบทุน
ให้แก่นักศึกษา จากนั้นมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบของท่ีระลึกให้แก่คณะกรรมการมูลนิธิ เพื่อแสดงความขอบคุณท่ีทางมูลนิธิได้ให้ความ
เมตตากับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มาโดยตลอด ทางมหาวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอแสดงความยินดี

 
ขอแสดงความยินดีกับ ทีมฟุตซอลหญิงมหาวิทยาลัยราช

ภัฏก าแพงเพชร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุต
ซอลหญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี  2 563 
The Championship Women’Futsal 2020  

พร้อมด้วยรางวัลดาวซัลโวสูงสุด นางสาวจิตตา แก้ว
เผือก และรางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม นางสาวฐิติธนา วงศ์ต๊ะ 
ทีมฟุตซอลหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เมื่อวันท่ี 11 
ตุลาคม 2563 ณ  ยิมเนเซี่ยม 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต 

ผู้ดูแล ผศ.ดร. เลเกีย เขียวดี รก.ผอ.กองพัฒนานักศึกษา 
 

ขอแสดงความยินดี

 
ขอแสดงความยินดีกับ นายสิริชัย หอมรื่น  นักศึกษา

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ท่ีได้รับเกียรติบัตร
ชมเชย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รางวัล
พระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิ จัยและ
นวัตกรรม โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ได้คัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วม
โครงการเป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ตัวนักศึกษา
และมหาวิทยาลัย 
ผู้ดูแล นายณะราทิ น้อยม่วง จนท.บริหารงานทั่วไปกองพัฒนานักศึกษา 

 


