
      มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ขอแสดงความ
ยินดีกับ ลิเกนักศึกษาครู "เพชรกรุ ครุศิลป์" คณะ            
ครุศาสตร์ ที่ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จาก
การแข่งขันลิเกชาดกเฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดา สยามบรมราชกุ มารี                   
เมื่อวันที่ 13 ม.ค.  2559 ควบคุมโดย ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว     
รองคณบดีคณะครุศาสตร์ และครูสะเทื้อน นาคเมือง  
รางวัลครูยิ่งคุณ” ประจ าปี 2559 (ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
เข้ารับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” โดย
ผ่านการพิจารณาให้ได้รับรางวัลในระดับ “ครูยิ่งคุณ” 
ประจ าปี 2558) 
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          เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2559 งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย                
ราชภัฏก าแพงเพชร จัดงานแถลงข่าวนิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชร
วิชาการ ครั้งที่ 12 “พัฒนาท้องถิ่นไทย เทิดไท้ 88 พรรษา” เพ่ือ          
เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูล          
และน าไปเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยมีสื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์ 
สถานีวิทยุกระจายเสียง ส านักข่าวหนังสือพิมพ์ และประชาสัมพันธ์
จังหวัดก าแพงเพชร จ านวนกว่า 20 แห่งเข้าร่วมงานแถลงข่าวฯ และ 
ผศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็น
ผู้กล่าวต้อนรับและร่วมแถลงข่าวฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคคลกรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ร่วมงานแถลงข่าว ณ ห้อง
ประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ภายในงานมีการแสดง
เครื่องสายสากลเพลงพระราชนิพนธ์ “เพลงใกล้รุ่ง” และมีการแสดงขับ
ร้องประสานเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ “เพลงแสงเดือน” โดยนักศึกษา
โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

แถลงข่าวนิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ 
ครั้งที่ 12 

“มนต์รัก KPRU มนต์รักลูกทุ่ง” ในวันพุธท่ี 20 
ม.ค. 2559                                                                
 งานแข่งขันกีฬา รวมใจเกมส์ เวลา  11.00 น          
ณ อาคารฝึกกีฬาในร่มหลังเก่า (โรงยิมส์เก่า) 

 งานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ เวลา 18.00 
น ณ ลานหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ 

ร่วมงานกีฬา สอข. เกมส์ 

คนเก่งรั้วแสด-ขาว 

      ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ร่วมงานแข่งขันกีฬา สอข.&สจบ. 
“รวมใจเกมส”์ และงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 
2559 ” 

 



           มหาวิ ทยาลั ย ร าชภั ฏก า แพง เพชร เปิ ดจองร้ านค้ า 
ผู้ประกอบการจ าหน่ายสินค้าและอาหารในงานนิทรรศการราชภัฏ
ก าแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 28 - 30 ม.ค. 2559 
โดยแต่งกายด้วยชุดไทย ตั้งแต่บัดนี้  – 19 ม.ค. 2559 ติดต่อ           
ได้ที่ คุณ ขวัญ พิกุลทอง โทร 080-674-1500 

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  

       กอ ง พั ฒน านั ก ศึ ก ษ า  ม ห า วิ ท ย าลั ย ร า ช ภั ฏ
ก าแพงเพชร ก าหนดจัดโครงการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ 
ครั้งที่ 2  ในวันที่ 20  ม.ค. 2559 เวลา 13.00 – 18.00 น.            
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้        
ความเข้าใจและทักษะในการป้องกันตนเอง และมี
พฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ
โรคเอดส์ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

สัมมนาลดความเลื่อมล้ า 

        ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม สัมมนา “ความเหลื่อมล้ า 
ความยากจน บนความท้าท้ายสวัสดิการสังคม” ในวันที่ 
29 ม.ค. 2559 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ วิทยากรโดย 1. ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 
2. นพ.พลเดช ปิ่นประทีบ 3. ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล           
4. ผศ.สุชิน รอดก าเหนิด  

เปิดจองร้านค้าในงานนิทรรศการ 

โครงการรณรงค์ต่อต้าน “โรคเอดส์” 
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       มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข 
ได้รับรางวัลครอบครัวครูดี และ รศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ ได้รับรางวัลครูดีท่ีหนูรัก ในงานวันครูครั้ง 
ท่ี 60 ประจ าปี 2558 ในวันท่ี 16 ม.ค. 2559 ณ ห้องประชุมวัชร นารี โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม 
ซึ่งจัดโดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 รางวัลดังกล่าวมอบให้เพื่อ
เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา 
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รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 


