
 

 

 
ประจ ำเดอืน มกรำคม  2559 

 

อาราธณา ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ นิมิตรผล    
บนัดาลดล ให้พ้นทุกข์ สุขสดใส 

การคดิไว้ ให้สมหวงั ดั่งตัง้ใจ        
อุปสรรค โพยภยั ไม่แผ้วพาน 

            ให้ทรัพย์สิน เงนิทอง มากองเถดิ    
             ลาภยศเกิด สมดงัจติ อธิษฐาน 

ท าสิ่งใด ให้สมหวัง ดังปณิธาน  
 ทัง้เร่ืองงาน เร่ืองครอบครัว ลงตัวเทอญ 

 

 

 

ก าหนดการลงทะเบียนวิชาเรียนและการช าระเงิน 

ค่าบ ารุงการศึกษา 

หลักสูตรครศุาสตร์บณัฑติ ชั้นปีท่ี 5 (รหัส 54) ภาคเรียนท่ี 2 

ปีการศึกษา 2558  

พิมพ์ใบลงทะเบียนเรียนจากอินเทอร์เน็ต 28 ธ.ค.58-31 ม.ค. 59 

 ช าระเงินผ่านธนาคาร 28 ธ.ค. 58-1 ม.ค. 59 

 ช าระเงินผ่านเค๊าทเ์ตอร์กองคลัง  

 ไม่เสียค่าปรับ 28ธ.ค. 58-31 ม.ค. 59 

 เสียค่าปรับ 1- 19 ก.พ. 59 

ปริญญาตรภีาคปกติ  และระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรยีนท่ี 2  

ปีการศึกษา 2558  

พิมพ์ใบลงทะเบียนเรียนจากอินเทอร์เน็ต 28 ธ.ค.58-30 ม.ค. 59 

 ช าระเงินผ่านธนาคาร 28 ธ.ค. 58-1 ม.ค. 59 

 ช าระเงินผ่านเค๊าทเ์ตอร์กองคลัง  

 ไม่เสียค่าปรับ 4 ม.ค.-3 มี.ค. 59  

 เสียค่าปรับ 4 มี.ค. – 30 เม.ย 59 

ปริญญาตรภีาคกศ.ป.ป และระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรยีนท่ี 2  

ปีการศึกษา 2558  

พิมพ์ใบลงทะเบียนเรียนจากอินเทอร์เน็ต 21 ธ.ค.58-10เม.ย. 59 

 ช าระเงินผ่านธนาคาร 21 ธ.ค. 58- 25 ธ.ค. 58  

 ช าระเงินผ่านเค๊าทเ์ตอร์กองคลัง  

 ไม่เสียค่าปรับ 26 ธ.ค.-23 ก.พ. 59  

 เสียค่าปรับ 24 ก.พ – 10 เม.ย 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศเลขที่ใบเสร็จของนักศึกษา กองทุนให้กู้ยืม (กรอ.) รอบ 1 ออกแล้วจ้า!!!!  ติดตามดูได้
ที่เว็บไซค์  http://saf.psru.ac.th/new_website/show_news.php?id=2179&type=St 

หรือคลิกดาวน์โหลดดูรายชื่อได้ที่เว็บไซค์  http://saf.psru.ac.th/StudentLoan/Files/03-
12-2558_15-00-53-1.pdf 

เลขที่ใบเสร็จของนักศึกษา กองทุนให้กู้ยืม (กยศ.) รอบ 1 ออกแล้วจ้า!!!!  ติดตามดูได้ที่ 
เว็บไซค์  http://saf.psru.ac.th/StudentLoan/news.php?id=2170 

หรือคลิกดาวน์โหลดดูรายชื่อได้ที่เว็บไซค์ http://saf.psru.ac.th/StudentLoan/Files/30-
11-2558_11-15-52-1.pdf 

เลขที่ใบเสร็จของนักศึกษา กองทุนให้กู้ยืม (กยศ.) รอบ 2 ออกแล้วจ้า!!!!  ติดตามดูได้ที่ 
เว็บไซค์  http://saf.psru.ac.th/StudentLoan/news.php?id=2177 

หรือคลิกดาวน์โหลดดูรายชื่อได้ที่เว็บไซค์  http://saf.psru.ac.th/StudentLoan/Files/30-
11-2558_11-15-52-1.pdf 

 

ฉบบัที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ประจ าวันจันทร์ ที่ 4  มกราคม 2559 

คุณสุวรรณา  ด่อนจันทร ์

6 มกราคม 
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          บรรณาธิการ : ผู้อ านวยการโครงการจัดตัง้กองคลัง          ผู้จัดท า : สุวรรณา และทีมงานประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.สมาชิก  ช.พ.ค. มีหน้าที่จะต้องปฏิบัตติามระเบียบ

ดังนี ้ 

1.1 จะต้องมกีารช าระเงนิค่าสงเคราะห์รายศพให้แก่เพื่อน

สมาชิกที่ถงึแก่กรรม ทุก ๆ เดอืน 

- ช.พ.ค. อตัราคา่สงเคราะห์รายศพ ๆ ละ 1 บาท หนว่ยรับเงิน  

ช.พ.ค.จะออกหลกัฐานการรับเงินให้ดงันี ้

- สมาชิก ช.พ.ค. ที่ได้รับเงินเดือนจะต้องยินยอมให้หกัเงิน 

 ณ ที่จ่าย  

- สมาชิกที่ไมม่ีเงินเดือนให้หกั ณ ที่จ่าย จะต้องมาช าระด้วย

ตวัเองทกุเดือน ณ หนว่ยงาน  ช.พ.ค. ที่เป็นสมาชิกสงักดั 

1.2 สมาชกิย้ายที่อยู่หรือสถานที่ช าระเงนิ สมาชกิต้องแจ้งการ

ย้ายที่อยู่หรือสถานที่ช าระเงนิให้ส านักงาน สกสค.จังหวดัที่ตน

สังกัดเดิมทราบภายใน 7 วัน 

1.3 กรณีสามาชกิเปลี่ยนแปลง ชือ –สกุล หรือเปลี่ยนแปลง

ประวัติส่วนตวั ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลง ณ หน่วยงานที่สมาชิก

สังกัดอยู่โดยด่วน เพื่อรักษาสทิธิของท่าน 

3.กรณีถกูไล่ออก ปลดออกจากราชการ ยงัคงมีสทิธิการเป็น

สมาชิก ช.พ.ค. ได้ 

4. การระบุผู้มีสิทธิรับเงนิสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. 

ระเบียบ ช.พ.ค.  ที่ต้องแก้ไขปรับปรุงใหม่ ก าหนดให้

สมาชิก  ช.พ.ค. ที่ไม่มีบุคคลในครอบครัว ได้แก่ บิดา 

มารดา คู่สมรส  บุตรโดยชอบด้วยกฏหมาย 

หลกัฐานสมาชิกครอบครัว 

1. ใบมรณบตัรฉบบัจริง พร้อมส าเนา 3 ฉบบั 

2. ส าเนาใบเสร็จรับเงิน  ช.พ.ค. งวดปัจจบุนั หรือ ส าเนา
หนงัสอืการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ทดรองจา่ย 1 ฉบบั 

3. ส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกฉบบัจ าหนา่ยตาย 1 ฉบบั 

4. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ บตัรข้าราชการของสมาชิก 1 
ฉบบั 

5. ใบส าคญัการสมรสสมาชิก(ฉบบัจริง)หรือ ส าเนาทะเบียน
บ้านการสมรสที่คดัจากกรมการปกครอง หรือทะเบียนหยา่ของ
สมาชิก (กรณีหยา่) จ านวน 1ฉบบั 

6. ส าเนาหลกัฐานการเปลีย่นช่ือตวั ช่ือสกลุ ของสมาชิก 1ฉบบั 
7. ส าเนาทะเบียนบ้านการรับรองบตุร กรณีสมาชิกเป็นชายมี
ภรรยา แตไ่มไ่ด้จดทะเบียนสมรสกนั 1 ฉบบั  

8. หนงัสอืรับรองการเป็นผู้จดัการศพตามแบบที่ ช.พ.ค. 
ก าหนด (ชพค.5) ฉบบัจริง พร้อมส าเนา 1 ฉบบั 

การแจ้งสมาชิก ช.พ.ค. ถงึแก่กรรม 

ทายาทต้องมีหนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ (ช.พ.ค.5) 

กลุ่ม ช.พ.ค. จึงจะรับแจ้งการถงึแก่กรรมได้ 

หมายเหต ุ เอกสารทกุฉบบัต้องมกีารรับรองส าเนาถกูต้องด้วย 


