
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
• รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
• ผู้ช่วยศาสตราจารยช์ัชชยั พวกดี 
รองอธิการบดฝี่ายศิลปวัฒนธรรม 
และกิจการนกัศึกษา 
 
 
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย เขยีวดี 
รักษาการผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
• อาจารย์ 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 

ราชภัฏลอยกระทง ประจ าปี 2562 
องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร จัดงาน "ราชภัฏลอยกระทง" ประจ าปี 2562 สายนทีร่วมใจ 
สู่สายใยราชภัฏลอยกระทง ณ บริเวณลานกิจกรรม หน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ 
ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจัด
งานประเพณี “ราชภัฏลอยกระทง” ประจ าปี 2562 ข้ึนอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา
น าโดยกิจกรรมขบวนแห่กระทงอันวิจิตรงดงามของแต่ละคณะ เพื่อสืบสาน
เอกลักษณ์ความเป็นไทย พร้อมทั้งความยิ่งใหญ่ของดอกไม้ไฟ แสง สี เสียง และ
การแสดงนาฏศิลป์ ในพิธีเปิดงานราชภัฏลอยกระทง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.
สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี 
          ส าหรับกิจกรรมงานราชภัฏลอยกระทงประกอบด้วย การประกวดกระทง
ใบตอง- ดอกไม้ การประกวดหนูน้อยนพมาศ พิธีมอบทุนการศึกษาจากบริษัท 
โรงสีสิงห์โตทอง ไรซ์ จ ากัด จ านวน 20 ทุน กิจกรรมออกร้านจ าหน่ายสินค้า 
อาหาร การประกวดเทพบุตร - เทพธิดานพมาศ การแสดงร าวงดนตรีย้อนยุค 
การฉายภาพยนตร์หนังกลางแปลง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีผู้สนใจ
และเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก 

ภาพ/ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

บรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการ 

ผู้จัดท า 

สถานท่ีติดต่อ 

ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2            จดหมายข่าว กองพฒันานักศกึษา 

พิธีให้โอวาทนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งท่ี 47 รอบคัดเลือกโซนภาคเหนือ 

 
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์

บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานพิธีการให้โอวาทนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 47 รอบคัดเลือกโซน
ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา ระหว่างวันที่ 10-15 พฤศจิกายน 2562 เพื่อคัดเลือกเข้าแข่งขันกีฬา The Sun Games 
2020 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 สุดยอดการแข่งกีฬาระดับมหาวิทยาลัย 42 ชนิดกีฬา โดย
มหาวิทยาลัยรังสิตเปน็เจา้ภาพ ระหว่าง 10-19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต และขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดวันที่ 11 มกราคม 
2563 ร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ และร่วมให้ก าลังใจนักกีฬา 120 สถาบัน 

การสัมภาษณ์ทุนโรงสีสิงห์โตทอง ไรซ์ จ ากัด ปีการศึกษา 2562 

 
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดสัมภาษณ์ทุนโรงสีสิงห์โตทอง ไรซ์ จ ากัด 

ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ช้ัน 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) ทุนแบ่งออกเป็น 4 ประเภท มี 20 ทุน 
ทุนละ 2,500 บาทแบ่งออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ 
1. ทุนเรียนดี เป็นผู้มีผลการเรียนดีมากระดับผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ (10 ทุน) 
2. ทุนจิตอาสา เป็นผู้มีจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทั้งในระดับมหาวิทยาลัย จังหวัด ภูมิภาค หรือประเทศ (5 ทุน) 
3. ทุนสร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย เป็นผู้ที่สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยทั้งในระดับภาค ระดับประเทศ หรือนานาชาติ (3 ทุน)
4. ทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับภาค ระดับประเทศ หรือนานาชาติ (2 ทุน) 

ประชุมจับสลากแบ่งสายและงานแถลงขา่วการแข่งขันกีฬา 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือครั้งท่ี 32 

 
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการ

นักศึกษา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย เขียวดี  รักษาการผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา และ นายทนงศักด์ิ ก๋าค าต๊ะ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกีฬา เข้าร่วมประชุมจับสลากแบ่งสายและงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬา 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 
32 กาสะลองค าเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย 


