
 

 

 

 

 

KPRU NEWSLETTER ฉบับท่ี 192 ปีท่ี 5 ประจ าวันที่ 30 – 4 ธ.ค. 2558 

      เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2558 ชมรมเชียร์ลีดดิ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร มอบถ้วยรางวัลให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
จากการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้ง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ ในรายการ 10 th Thailand National 
Cheerleading Championships 2015 เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 
2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ พัฒนากีฬาเชียร์ลีดดิ้ งนานาชาติ โดยมี                               
ผศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร           
เป็นผู้รับมอบ โดยรายการที่ได้รับรางวัลดังนี้ 
 1. Cheerleading    Division1 : BISON(A) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
2. Cheerleading Division1 : BISON(B) รางวัลชนะเลิศอันดับ  
3. Cheer small group (Group stunt) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 
4. Cheer double (Partner stunt) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4  
5. Cheer dance (Pompom) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6  
6. Cheer solo (Individual solo) : BISON(A)  รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 และ BISON(B) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4   
7. Cheer basic stunts (เหรียญทองแดง) และถ้วยรางวัลพิเศษ 
Spirit can drive. 
      เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้ กับทาง
มหาวิทยาลัย ในการนี้ท่านอธิการบดีได้มอบของขวัญให้กับตัวแทน
ชมรมเชียร์ลีดดิ้ง เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการแข่งขันต่อไป 

        คณะวิทยาการจัดการ และ ส านักบริการวิชาการ
และจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร จัดท าโครงการ
บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น โดยจัดการบรรยายพิเศษใน
หัวข้อ “พ่อ”ฮีโร่คนแรกของลูกชาย และความรักครั้งแรก
ของลูกสาว โดยเชิญวิทยากร คุณเบสท์ อรพิมพ์ รักษาผล 
ฉายานักพูดล่าความกตัญญูต่อพ่อแม่ มาบรรยายพิเศษ         
ในวันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ (ชั้น๓) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

         ซึ่งมี ผศ.ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฯ เป็นผู้กล่าว
ต้อนรับ พร้อมทั้งนายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดก าแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด และ            
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์การจัดโครงการ ทั้งนี้มีผู้ เข้าร่วมจ านวน      
1,700 คน ประกอบไปด้วย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร เข้าร่วมรับ
ฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าว  

 



ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

กองบรรณาธิการ  รองศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย  รบชนะชัย  พูลสุข นางสาววรรณภา  รอดจันทร์ นายสมศักดิ์ พูนใจสม 

                    นางสาววิภา รักไทย และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

เจ้าของ งานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  โทร 1091 – 1093 และ www.facebook.com/prkpru  

 

    

 

 

 

 

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชา    
รัฐประศาสนศาสตร์ จัดสัมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
เรื่อง "การปฏิรูปสังคมไทยในภาวะวิกฤต" โดยเชิญวิทยากร 
รศ.วิยากร เชียงกูล เป็นผู้บรรยาย เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการปฏิรูปสังคมไทยในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน รวมถึงเรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ 
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ผศ.สุชิน รอดก าเหนิด คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธาน ในพิธีเปิด 
ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน ประกอบไปด้วยคณาจารย์ 
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร รวมถึงบุคคล
ทั่วไป เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2558  ณ ห้องประชุมลีลาวดี (ชั้น2) 
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

       โรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร จัดกิจกรรม “วันพ่อ” 
ประจ าปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เพ่ือเทิดทูน
พระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัว              
และสังคม และให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ โดยมี                   
ดร.ชัยรัตน์ บุมี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด 
ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ การแสดงจินตลีลา “พุทธรักษา บูชาพ่อ” 
ขับร้องประสานเสียงของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 
และกิจกรรมจากลูกสู่ พ่อ เป็นต้น ณ หอประชุมรัตนอาภา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

สัปดาห์ 

 


