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“พระแม่ให้ สายใย ถักทอ”
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร กาหนดจั ดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่อง
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ประจาปี 2558
“พระแม่ ใ ห้ สายใย ถั ก ทอ” เพื่ อ เป็ น การถวายความ
จงรักภักดีสานึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จ พระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ที่มีต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยกาหนดจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในวันพุธ ที่ 26 ส.ค. 2558 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ในงานนี้
เพื่ อ ร่ ว มแสดงความจงรั ก ภั ก ดี แ ด่ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ในพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านด้าน
การอนุรักษ์ผ้าไทย จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้เชิญชวน
ให้ บุ ค ลากร และนั ก ศึ ก ษาทั้ ง หมดแต่ ง กายด้ ว ยผ้ า ไทยเข้ า
ร่วมงานในครั้งนี้ และขอความร่วมมือ จากคณะ ศูนย์ สานั ก
ส่งรายชื่อบุคลากรตัวแทนคณะ จานวน 5 ท่าน หรือตัวแทน
ศูนย์ สานักงาน จานวน 2 ท่าน ร่วมแสดงแบบผ้าไทยในงาน
โดยให้ส่งรายชื่อแบบตอบรับมาที่งานประชาสัมพันธ์

วันแม่แห่งชาติ
วันที่ 12 ส.ค. 2558 เวลา 06.30 น. มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏก าแพงเพชร ร่ วมท าบุ ญ ตั กบาตรข้ า วสาร
อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จานวน 84 รูป เนื่องใน
วโรกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ณ บริเวณลาน
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตรอุทยาน (ริมปิง)
และในเวลา 17.00 น. ผศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
อธิ ก ารบดี พร้ อ มด้ ว ย คณะผู้ บ ริ ห าร อาจารย์
เจ้า หน้ า ที่ และนักศึ ก ษา ร่ ว มพิ ธีจุด เทีย นชั ย ถวาย
พระพร ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตรอุทยาน
(ริมปิง)

มอบทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัย ราชภัฏก าแพงเพชร ขอขอบคุ ณ Asst.
Prof. Chien Yihua ที่ได้มอบทุนให้เปล่า แก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จานวน 10,000 บาท โดยมี
ผศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นผู้รับมอบทุน เมื่อวันที่
13 ส.ค. 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร
เรียนรวมและอานวยการ

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์คนใหม่
ศ.ดร.เกษม จั น ทร์ แ ก้ ว นายกสภามหาวิท ยาลั ย
มอบเกี ย รติ บั ต ร พร้ อ มช่ อ ดอกไม้ แ สดงความยิ น ดี กั บ
อาจารย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ และ อาจารย์มนูลย์ บูลย์ประมุข
ที่ได้เลื่อนตาแหน่งทางวิชาการเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศิ ล ป์ ณรงค์ ฉวี พั ฒ น์ ” และ"ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ม นู ล ย์
บูลย์ประมุข” ทางมหาวิทยาลัยฯขอแสดงความยินดีมา ณ
โอกาสนี้




“Microsoft EDU LIVE @ KPRU ”

คณาจารย์ บุค ลากร เจ้ าหน้ าที่ ทุก ท่ าน ตรวจสอบ
ตารางเวรรักษาการณ์ประจาเดือนสิงหาคม 2558 ได้แล้ ว
วั น นี้ ที่ ง าน ประ ชา สั ม พั นธ์ หรื อต รวจ สอ บไ ด้ ทา ง
www.kpru.ac.thไปที่ สานักงานอธิการบดี เลือกช่อง ดาวน์โหลด
เซนเตอร์>>ตารางเวรรักษาการณ์เดือนสิงหาคม

บริษัทไมโครซอฟท์ประเทศไทย จากัด ร่วมกับ บริษัท
ลานนาคอมและ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ขอเชิญผู้ที่
สนใจร่วมฟังบรรยายพิเศษ “Microsoft EDU LIVE @ KPRU ”
ในวันที่ 24 - 25 ส.ค. 2558 เวลา 9.00 – 16.30 น.
ณ อาคารศู น ย์ ภ าษาและคอมพิ ว เตอร์ ชั้ น 8 และ 9
**พิเศษ มอบสิทธิการใช้งาน Microsoft Office ตัวเต็ม เวอร์ชั่น
ล่าสุด แก่นักศึกษาทุกคน เพียงนาโน๊ตบุ๊คของท่านมารับการ
ติดตั้ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 055-706555 ต่อ 1561









ตรวจสอบตารางเวรฯ

ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กองบรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐอาจารย์ธัญรดี บุญปัน อาจารย์บุญล้อม ด้วงวิเศษ
อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง อาจารย์ศภุ โชคชัย นันทศรี นางสาววาสนา จันทร์ผ่อง นางสาววรรณภา รอดจันทร์นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์
และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เจ้าของ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กาหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ประจาปี 2558
“พระแม่ให้ สายใย ถักทอ”
เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระราชกรณียกิจของ
พระองค์ท่านด้านการอนุรักษ์ผ้าไทย จึงจัดงานเดินแบบผ้าไทยในวันที่ 26 สิงหาคม 2558
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
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