ฉบับพิเศษ
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันพุธที่ ๑๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๗
****************************************************************************
หมายกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖
กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์
มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้นำความกราบบังคมทูล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เรื่อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผสู้ ำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖
ตามวัน เวลา และสถานที่ สุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ความละเอียดตามอ้างถึงนั้น
สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ ได้นำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว ทรงรับปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ เสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรในการดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้
๑. วันที่ ๒๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๑ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏกรุงเทพ
มหานคร และเขตภาคกลาง ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ภาคเช้า เวลา ๑๑.๓๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๕.๐๐ น.
๒. วันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคเช้าเวลา ๑๑.๓๐ น. ภาคบ่าย ๑๕.๐๐ น.
๓. วันที่ ๑๙ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ณ หอประชุมทีปังกรรั ศ มี โ ชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเช้าเวลา ๑๑.๓๐น. ภาคบ่าย
เวลา ๑๕.๐๐ น.
๔.วันที่ ๒๔ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุม
มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ภาคเช้า เวลา ๑๑.๓๐น. ภาคบ่าย
เวลา ๑๕.๐๐ น.
ลงนามโดย พลอากาศโท ภั ก ดี แสง-ชู โ ต รองหั ว หน้ า สำนั ก งานราชเลขานุ ก ารในพระองค์ ฯ
ปฏิ บ ั ต ิ ร าชการแทนราชเลขานุ ก ารในพระองค์ ฯ ปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ ผ ู ้ อ ำนวยการกองกิ จ การในพระองค์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ทีป่ รึกษา : ผศ.วราภรณ์ ซือ่ ประดิษฐ์กลุ
บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธศิ ปรุงศักดิ,์ จิรชั ยา สูงตรง, อนาวิล เรือนวงค์

ตรวจเยีย่ มนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัด และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑ ได้เข้าตรวจเยี่ยมนักเรียนใน
พระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก
อุตรดิตถ์ และสุโขทัย ในการนี้ได้ตรวจเยี่ยมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน ๔ ราย ได้แก่
นางสาวปรียานุช ศรีคำ คณะมนุษยศาสตร์ฯ นายธนงค์ชยั แสงปัญญา คณะครุศาสตร์ฯ นางสาวจันทรา มหาพันธ์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ และนางสาวเรวดี ชนชีวารัตน์ คณะครุศาสตร์ ณ กองพัฒนานักศึกษา มรพส. โดยมี
ผศ.ดร.พิทกั ษ์ อยูม่ ี รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผูบ้ ริหารฯ รวมถึงเจ้าหน้าทีง่ านทุนการศึกษา ให้การ
ต้อนรับ ทั้งนี้ คณะตรวจเยี่ยมได้ร่วมพูดคุย ซักถามด้านการใช้จ่ายทุนการศึกษา และผลการเรียนของนักศึกษา
ที่ได้รับทุน พร้อมเน้นย้ำให้นักศึกษาประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ดี และรักษาระดับผลการเรียนให้อยู่ในระดับดี
อีกทั้งยังเสริมสร้างกำลังใจ รวมถึงให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจในการได้เป็นนักศึกษาทุนพระราชทานฯ อีกด้วย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก จำกัด
เก็บเงินสงเคราะห์ศพรายปี ปีละ ๒,๕๐๐ บาท เริม่ หักสิน้ เดือน มิ.ย. นี้
ตามที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ได้เรียกเก็บเงิน
สงเคราะห์ศพปีละ ๒ งวด งวดละ ๑,๐๐๐ บาท ฝากในบัญชีเงินฝากเป็นชื่อของสมาชิกแต่ละคนที่สหกรณ์ฯ และ
จ่ายเงินสงเคราะห์ศพให้กับทายาทของสมาชิกที่ตาย รายละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทนั้น จากการเก็บเงินสงเคราะห์ศพ
โดยวิธีหักเงินรายได้รายเดือนของสมาชิกผ่านต้นสังกัด ช่วงสิ้นเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี ระยะเวลา
๓ ปี ที ่ ผ ่ า นมา พบว่ า สมาชิ ก ที ่ ม ี เ งิ น ได้ ร ายเดื อ นน้ อ ย มี เ งิ น ไม่ พ อให้ ห ั ก และถู ก คื น ใบเสร็ จ ของสหกรณ์ ทำให้
สมาชิกที่ถูกคืนใบเสร็จไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนจากสหกรณ์ในปีนั้น ทุกครั้งที่มีการเก็บเงินสงเคราะห์ศพจากสมาชิก
จะมีสมาชิกคืนใบเสร็จประมาณ ๓๕๐ - ๔๐๐ คน ต้องทวงถามหลายครั้ง ส่วนที่เรียกเก็บไม่ได้ สมาคมฯ ได้ขอให้
สหกรณ์เพิ่มหนี้เงินกู้สามัญของสมาชิก และนำเงินดังกล่าวฝากไว้ในบัญชีเงินฝากเพื่อการฌาปนกิจของสมาชิก
ที่สหกรณ์ฯ และเนื่องจากสมาชิกของสมาคมมีจำนวนเพิ่มขึ้นและเสียชีวิตจำนวนมากตามสัดส่วน ทำให้เงินสงเคราะห์
ศพที่เก็บจากสมาชิกปีละ ๒,๐๐๐ บาท ที่ฝากไว้ไม่พอจ่าย และในวันสิ้นปี (๓๑ ธันวาคม) ถ้ามีเงินฝากออมทรัพย์
ในบัญชีไม่ถึง ๑๐๐ บาท ก็จะไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในบัญชีนั้น นอกจากนี้ ทายาทสมาชิกที่เสียชีวิตช่วงเดือน
พฤษภาคม - มิถุนายน และพฤศจิกายน - ธันวาคม ของทุกปี จะได้รับเงินสงเคราะห์ศพล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจาก
เงินที่เก็บมาแต่ละงวดไม่พอจ่าย ดังนั้น สมาคมฯ จึงมีแนวคิดเปลี่ยนช่วงเวลาเก็บเงินและจำนวนเงินสงเคราะห์
ที่เรียกเก็บ กำหนดเก็บปีละ ๑ ครั้ง จำนวน ๒,๕๐๐บาท โดยเริ่มเก็บในวันสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ นี้ และ
นำฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อฌาปนกิจฯ โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน หรือ เพิ่มหนี้เงินกู้สามัญของท่านในสหกรณ์
ตามที่ระบุในใบแสดงเจตนา ทั้งนี้ขอให้ส่งคืนสมาคมฯ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นี้ หากสมาชิกไม่ส่งใบ
แสดงเจตนา สมาคมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นว่าเหมาะสม

