ฉบับที่ 6 ปี การศึกษา 2558 ประจาวันจันทร์ ที่ 4 มกราคม 2559

กาหนดการลงทะเบียนวิชาเรียนและการชาระเงิน
ค่าบารุงการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตร์บณ
ั ฑิต ชั้นปีที่ 5 (รหัส 54) ภาคเรียนที่ 2

หรือคลิกดาวน์โหลดดูรายชื่อได้ที่เว็บไซค์ http://saf.psru.ac.th/StudentLoan/Files/0312-2558_15-00-53-1.pdf

ปีการศึกษา 2558
พิมพ์ใบลงทะเบียนเรียนจากอินเทอร์เน็ต 28 ธ.ค.58-31 ม.ค. 59
 ชาระเงินผ่านธนาคาร 28 ธ.ค. 58-1 ม.ค. 59
 ชาระเงินผ่านเค๊าท์เตอร์กองคลัง
 ไม่เสียค่าปรับ 28ธ.ค. 58-31 ม.ค. 59


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

เสียค่าปรับ 1- 19 ก.พ. 59

ปริญญาตรีภาคปกติ และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2558
พิมพ์ใบลงทะเบียนเรียนจากอินเทอร์เน็ต 28 ธ.ค.58-30 ม.ค. 59

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/3011-2558_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/3011-2558_11-15-52-1.pdf

 ชาระเงินผ่านธนาคาร 28 ธ.ค. 58-1 ม.ค. 59
 ชาระเงินผ่านเค๊าท์เตอร์กองคลัง
 ไม่เสียค่าปรับ 4 ม.ค.-3 มี.ค. 59


เสียค่าปรับ 4 มี.ค. – 30 เม.ย 59

ประจำเดือน มกรำคม 2559

ปริญญาตรีภาคกศ.ป.ป และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2558
พิมพ์ใบลงทะเบียนเรียนจากอินเทอร์เน็ต 21 ธ.ค.58-10เม.ย. 59

อาราธณา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ นิมิตรผล
บันดาลดล ให้ พ้นทุกข์ สุขสดใส

 ชาระเงินผ่านธนาคาร 21 ธ.ค. 58- 25 ธ.ค. 58

การคิดไว้ ให้ สมหวัง ดั่งตัง้ ใจ
อุปสรรค โพยภัย ไม่ แผ้ วพาน

 ชาระเงินผ่านเค๊าท์เตอร์กองคลัง

ให้ ทรัพย์ สิน เงินทอง มากองเถิด
ลาภยศเกิด สมดังจิต อธิษฐาน

 ไม่เสียค่าปรับ 26 ธ.ค.-23 ก.พ. 59


เสียค่าปรับ 24 ก.พ – 10 เม.ย 59
คุณสุวรรณา ด่อนจันทร์
6 มกราคม

ทาสิ่งใด ให้ สมหวัง ดังปณิธาน
ทัง้ เรื่องงาน เรื่องครอบครัว ลงตัวเทอญ

1.สมาชิก ช.พ.ค. มีหน้ าที่จะต้ องปฏิบัตติ ามระเบียบ
ดังนี ้
1.1 จะต้ องมีการชาระเงินค่ าสงเคราะห์ รายศพให้ แก่ เพื่อน
สมาชิกที่ถงึ แก่ กรรม ทุก ๆ เดือน
-

ช.พ.ค. อัตราค่าสงเคราะห์รายศพ ๆ ละ 1 บาท หน่วยรับเงิน

ช.พ.ค.จะออกหลักฐานการรับเงินให้ ดงั นี ้
-

สมาชิก ช.พ.ค. ที่ได้ รับเงินเดือนจะต้ องยินยอมให้ หกั เงิน

ณ ที่จ่าย
-

สมาชิกที่ไม่มีเงินเดือนให้ หกั ณ ที่จ่าย จะต้ องมาชาระด้ วย

ตัวเองทุกเดือน ณ หน่วยงาน ช.พ.ค. ที่เป็ นสมาชิกสังกัด
1.2 สมาชิกย้ ายที่อยู่หรือสถานที่ชาระเงิน สมาชิกต้ องแจ้ งการ
ย้ ายที่อยู่หรือสถานที่ชาระเงินให้ สานักงาน สกสค.จังหวัดที่ตน
สังกัดเดิมทราบภายใน 7 วัน
1.3 กรณีสามาชิกเปลี่ยนแปลง ชือ –สกุล หรือเปลี่ยนแปลง
ประวัติส่วนตัว ให้ แจ้ งการเปลี่ยนแปลง ณ หน่ วยงานที่สมาชิก
สังกัดอยู่โดยด่ วน เพื่อรักษาสิทธิของท่ าน

หลักฐานสมาชิกครอบครัว
1. ใบมรณบัตรฉบับจริ ง พร้ อมสาเนา 3 ฉบับ
2. สาเนาใบเสร็ จรับเงิน ช.พ.ค. งวดปั จจุบนั หรื อ สาเนา
หนังสือการเป็ นสมาชิก ช.พ.ค. ทดรองจ่าย 1 ฉบับ
3. สาเนาทะเบียนบ้ านของสมาชิกฉบับจาหน่ายตาย 1 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประชาชน หรื อ บัตรข้ าราชการของสมาชิก 1
ฉบับ
5. ใบสาคัญการสมรสสมาชิก(ฉบับจริ ง)หรื อ สาเนาทะเบียน
บ้ านการสมรสที่คดั จากกรมการปกครอง หรื อทะเบียนหย่าของ
สมาชิก (กรณีหย่า) จานวน 1ฉบับ
6. สาเนาหลักฐานการเปลีย่ นชื่อตัว ชื่อสกุล ของสมาชิก 1ฉบับ
7. สาเนาทะเบียนบ้ านการรับรองบุตร กรณีสมาชิกเป็ นชายมี
ภรรยา แต่ไม่ได้ จดทะเบียนสมรสกัน 1 ฉบับ
8. หนังสือรับรองการเป็ นผู้จดั การศพตามแบบที่ ช.พ.ค.
กาหนด (ชพค.5) ฉบับจริ ง พร้ อมสาเนา 1 ฉบับ

3.กรณีถกู ไล่ ออก ปลดออกจากราชการ ยังคงมีสทิ ธิการเป็ น
สมาชิก ช.พ.ค. ได้

การแจ้ งสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ กรรม
ทายาทต้ องมีหนังสือรับรองการเป็ นผู้จัดการศพ (ช.พ.ค.5)

4. การระบุผ้ มู ีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ครอบครัว ช.พ.ค.
ระเบียบ ช.พ.ค. ที่ต้องแก้ ไขปรับปรุ งใหม่ กาหนดให้
สมาชิก ช.พ.ค. ที่ไม่ มีบุคคลในครอบครัว ได้ แก่ บิดา
มารดา คู่สมรส บุตรโดยชอบด้ วยกฏหมาย

บรรณาธิการ : ผู้อานวยการโครงการจัดตัง้ กองคลัง

กลุ่ม ช.พ.ค. จึงจะรับแจ้ งการถึงแก่ กรรมได้
หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับต้ องมีการรับรองสาเนาถูกต้ องด้ วย

ผู้จัดทา : สุวรรณา และทีมงานประชาสัมพันธ์

