ฉบับที่ ๑๖๓
ปี การศึกษา ๒๕๖๒
วันจันทร์ ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓
*******************************************************************
มรพส. ขยายระยะเวลาการชาระเงินค่าบารุ งการศึกษา จนถึง ๓๐ เมษายนนี้
มรพส. ขยายระยะเวลาการชาระเงินค่าบารุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อ
เป็ นการบรรเทาความเดือนร้อนและยืดหยุ่นผ่อนปรนให้แก่นกั ศึกษา และผูป้ กครอง ที่ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทัง้ นี ้ สามารถชาระเงินได้ถงึ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งกอง
บริการการศึกษา มรพส. ได้เพิ่มช่องทางการชาระค่าบารุงการศึกษา โดยมีขนั้ ตอนการชาระเงิน ๓ ขัน้ ตอน ดังนี ้
๑.) สแกน QR CODE เพื่อ เข้ากลุม่ ไลน์ เช็คยอดเงินที่ตอ้ งชาระ / ค่าปรับล่าช้า / แจ้งชื่อ - สกุล และรหัสนักศึกษา
๒.) โอนเงินค่าบารุงการศึกษา เข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม” (ธนาคารกรุงไทย) ตามช่องทางที่เจ้าหน้าที่
แจ้งในขัน้ ตอนที่ ๑ และ ๓.) ส่งหลักฐานการชาระเงินที่กลุม่ LINE โดยการแคปหน้าจอใบลงทะเบียนเรียน และหลักฐาน
การโอนเงิน จากนัน้ ให้ตรวจสอบรายวิชาที่โอนได้ในวันถัดไป

งานกิจกรรมนักศึกษา ดาเนินการส่ งใบรับรองกิจกรรมนักศึกษาผ่านไปรษณีย์

งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มรพส. จะดาเนินการส่งใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมให้กบั
นักศึกษาชัน้ ปี สดุ ท้าย รหัส ๕๙ (หลักสูตร ๔ ปี ) และรหัส ๖๑ (หลักสูตร ๒ ปี ต่อเนื่อง) ที่ผา่ นกิจกรรมแล้ว ทางไปรษณีย ์
ในการนี ้ จึงขอความร่วมมือนักศึกษา (ทัง้ ที่กิจกรรมครบและยังไม่ครบ) ให้ขอ้ มูลต่าง ๆ อย่างถูกต้องและชัดเจน ซึ่ง
สามารถให้ขอ้ มูลโดยการสแกน QR CODE ดังกล่าว ได้ตงั้ แต่บดั นี ้ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

กบศ. ประกาศรายชื่ อรอบโควตา พร้ อมเปิ ดรายงานตัวออนไลน์ ๒๐ เม.ย.นี้
กองบริการการศึกษา มรพส. ประกาศรายชื่อผู้
มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคปกติ รอบที่ ๒ การรับแบบโควตา
ประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษ ประเภททุน
พัฒนากีฬา ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๓ โดยสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือกได้ที่ เว็บไซต์กอง
บริการการศึกษา www.reg.psru.ac.th ซึ่งผูผ้ า่ นการ
คัดเลือกและมีรายชื่อดังกล่าว ต้องดาเนินการรายงาน
ตัวยืนยันสิทธิ์ผา่ นระบบ TCAS (เฉพาะหลักสูตร ๔ ปี )
ในวันที่ ๒๒ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ จากนัน้ รายงานตัว
ระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย www.reg.psru.ac.th
ในวันที่ ๒๐ เมษายน - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แล้วจึงชาระค่าบารุงการศึกษาในวันที่ ๒๒ เมษายน - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ ๐๕๕ - ๒๖๗๐๕๐
งานจราจรสถานีตารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ตัง้ ด่านตรวจเส้นทางเข้าออกชัน้ ใน ในเขตตัวเมืองจังหวัด
พิษณุโลก ช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ ๑๓ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ดังนี ้
๑.) กรณี รถ/คน สัญจร ที่มาจากต่างจังหวัด ให้เข้า-ออก ได้เส้นทางนีท้ างเดียว และกาหนดจุดตัง้ จุดตรวจฯ
ดังต่อไปนี ้ ขาเข้าหน้าหมูบ่ า้ นเอือ้ อาทรพลายชุมพล(จุดเดิม) และขาออกตรงข้ามโกดังโชคชัยเซียงกง
๒.) กรณีรถ/คน สัญจรในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก ให้เข้าออกได้ ๔ เส้นทาง และกาหนดจุดตัง้ จุดตรวจฯ ดังนี ้
๑.) แยกแสงดาว : ให้เฉพาะรถเข้าเมืองอย่างเดียวไม่อนุญาตให้รถออก ขาเข้าหน้าหมูบ่ า้ นเอือ้ อาทรหัวรอ ๒.) แยกอิน
โดจีน : ขาเข้า หน้าศูนย์มิตซูบิชิ / ขาออก หน้าปั๊ม ปตท. (ข้างศูนย์โตโยต้า) ๓.) แยกสกัดนา้ มัน : ขาเข้า ตรงข้ามทางเข้า
โรงแรมเดอะเรสท์ / ขาออก ที่ดินว่างข้างโรงแรมเดอะเรสท์ และ ๔.) แยกเอ็กซเรย์ : ขาเข้า ที่ตงั้ ด่านปัจจุบนั (จุดเดิม) /
ขาออก หน้าสานักงานชลประทาน ตรงข้ามศาลปกครอง ทัง้ นี ้ เป็ นด่านสกัดช่วงระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

