ฉบับที่ ๕๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
**********************************************************************
เปิดรับสมัคร / เสนอชื่อ ผู้เข้ารับการสรรหาตาแหน่งนายกสโมสรพนักงาน มรพส.

คณะกรรมการสรรหานายกสโมสรฯ ประกาศรับสมัคร / เสนอชื่อบุคคล เข้ารับการสรรหาเพือ่ ดารงตาแหน่ง
นายกสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจาวาระปี พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ โดยต้องมีคณ
ุ สมบัติ
ดังนี ้ เป็ นผูม้ ีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมเป็ นที่ยอมรับในมหาวิทยาลัย, เป็ นผูส้ ามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของสโมสรและ
มหาวิทยาลัย,
มีความสนใจและเห็นความสาคัญของสมาชิกและสโมสรฯ และต้องเป็ นสมาชิกของสโมสรพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปี ในวันสมัคร โดยให้ผมู้ ีสทิ ธิลงคะแนนเลือกตัง้ ได้แก่ สมาชิก
สโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ลงคะแนนเลือกตัง้ โดยเลือกได้ไม่เกิน ๑ คน ในวันที่ ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตัง้ แต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ หน่วยลงคะแนนเลือกตัง้ ส่วนที่ตนเองปฏิบตั ิงาน ดังนี ้
๑.) หน่วยลงคะแนนเลือกตัง้ ส่วนทะเลแก้ว (ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารทีปวิชญ์)
๒.) หน่วยลงคะแนนเลือกตัง้ ส่วนวังจันทน์ (ด้านหน้าห้องสมาคมศิษย์เก่า มรพส. ส่วนวังจันทน์)
๓.) หน่วยลงคะแนนเลือกตัง้ ส่วนสนามบิน (โดมด้านหน้าโรงเรียนสาธิต มรพส.)

กรณีผมู้ ีสทิ ธิลงคะแนนเลือกตัง้ มีภารกิจที่ได้รบั อนุญาตจากมหาวิทยาลัย ทาให้ไม่สามารถมาลงคะแนนตามวันเวลาที่
กาหนดได้ให้สามารถลงคะแนนเลือกตัง้ ล่วงหน้าได้ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ชัน้ ๒ อาคารทีปวิชญ์ ตัง้ แต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. พร้อมยื่นหลักฐาน การได้รบั อนุญาตจากมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสรรหาฯ จะนับคะแนนเลือกตัง้ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็ นต้นไป ณ บริเวณ
ห้องโถง ชัน้ ๑ อาคารทีปวิชญ์
ผู้ประสงค์ สมัคร / เสนอชื่อนายกฯ สามารถสมัครได้ตงั้ แต่บัดนี้ - วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ กองบริหารงานบุคคล ชัน้ ๒ อาคารทีปวิชญ์ โดยติดต่อได้ท่ี นางชลธิชา จงวรรธนะศิลป์
ทัง้ นี ้ จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติผสู้ มัคร วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และประกาศรายชื่อผูม้ ีคณ
ุ สมบัติ วันที่ ๒๕ ตุลาคม
๒๕๖๔ ดาวน์โหลดประกาศ และใบสมัคร/เสนอชื่อ ได้ท่ี https://qrgo.page.link/pjxjS หรือสแกน QR CODE ดังกล่าว

งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา มรพส. ขยายเวลาสั่งซือ้ ชุด FRESHMAN”64 เพิม่ เติม (สาหรับนักศึกษา
และผูท้ ่ีมีความสนใจ) ราคาเสือ้ ตัวละ ๓๐๐ บาท กางเกงตัวละ ๒๘๐ บาท (ค่าจัดส่ง ๕๐ บาท ) สามารถซือ้ เฉพาะ
เสือ้ หรือกางเกงได้ สั่งซือ้ ได้ตงั้ แต่บัดนี้ - วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบ https://
docs.google.com/.../1FAIpQLSeZQi2otz9kQc.../viewform โดยมีขนั้ ตอนในการจองชุด ดังนี ้ ขัน้ ตอนที่ ๑ โอนเงิน
ชาระค่าชุด (โดยจะต้องดาเนินการโอนเงินชาระค่าชุดตามจานวนที่จะสั่งซือ้ พร้อมค่าจัดส่ง) ขัน้ ตอนที่ ๒ เข้าระบบเพื่อ
กรอกข้อมูลการจัดส่งและระบุ SIZE เสือ้ หรือกางเกงที่จะสั่งซือ้ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน กรณีส่งั ซือ้ แล้วจะไม่
สามารถขอเปลี่ยน SIZE ได้ ทัง้ นี ้ จะดาเนินการจัดส่งภายใน ๓ - ๕ วัน หลังจากมีการสั่งซือ้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก จากัด ขอเชิญผู้มีสิทธิล์ งคะแนนเลือกตัง้ ผู้แทนสมาชิกและสรรหา
คณะกรรมการดาเนินการ ประจาปี ๒๕๖๔ โดยมีกาหนดเลือกตัง้ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๐๐- ๑๕.๐๐ น. ณ เขตเลือกตัง้ ที่ตนเองมีรายชื่อ ทัง้ นี ้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิ์เลือกตัง้ ทีเ่ ว็บไซต์
สหกรณ์ www.phsc.net และในวันเลือกตัง้ ให้ปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โควิด - 19 (ใช้สทิ ธิล์ งคะแนนฯ ได้รบั เงินค่าเบีย้ เลีย้ งและค่าพาหนะ ๑,๐๐๐ บาท )

