ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี (เทียบโอน,ต่อเนื่อง)
ประเภทโครงการทุนพัฒนากีฬา ประจาปีการศึกษา 2558
........................................................................
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ดาเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าเป็นนักศึกษา
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโครงการทุนพัฒนากีฬา ประจาปีการศึกษา 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษา รายชื่อตามบัญชีแนบท้าย โดยมีรายละเอียดการยืนยัน
สิทธิ์ ดังนี้
1. การรายงานตัว
ให้ผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติตามประกาศ รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาพร้อมชาระเงินค่าธรรมเนียม
เรียกเก็บเมื่อแรกเข้า ระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 25 เมษายน 2558
โดยกรอกข้อมูลการรายงานตัวดังนี้
1) ผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษากรอกข้อมูลประวัติรายงานตัว online ที่เว็บไซต์กองบริการการศึกษา
http://reg.psru.ac.th ให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 25 เมษายน 2558
2) พิมพ์ใบรายงานตัวที่กรอกข้อมูลประวัติรายงานตัวสมบูรณ์แล้ว ติดรูปถ่ายในใบรายงานตัว
ลงลายมือชื่อผู้รายงานตัว และแนบหลักฐานการรายงานตัว เพื่อนาส่งยืนยันการรายงานตัวในวันที่ 25 เมษายน 2558
3) พิมพ์ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษา (ทุนพัฒนากีฬา 2558) ณ กองคลัง อาคารทีปวิชญ์
ในวันที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น.-16.30 น.
2. หลักฐานการรายงานตัว
หลักฐานการรายงานตัว ประกอบดังนี้
1) ใบรายงานตัวที่กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์กองบริการการศึกษา http://reg.psru.ac.th
ลงรายมือชื่อผู้รายงานตัวและติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ จานวน 1 ฉบับ
2) สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ร.บ.1) จานวน 1 ฉบับ
3) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
5) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล เป็นต้น
6) ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษา (ทุนพัฒนากีฬา 2558)
หมายเหตุ เอกสารสาเนาทุกฉบับ ต้องลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ และข้อมูลการรายงานตัว
ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นจริง เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา
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3. การยืนยันเข้าศึกษาและส่งหลักฐานการรายงาน
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามายืนยันการเข้าศึกษาและส่งหลักฐานการรายงานตัว ในวันที่ 25 เมษายน 2558
เวลา 09.00 น. ณ กองบริการการศึกษา อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ส่วนทะเลแก้ว
และนักศึกษาจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือนักศึกษาให้เรียบร้อย
4. การชาระเงิน
1) ชาระเงิน ณ งานคลัง อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว
วันที่ 25 เมษายน 2558
5. การชาระเงินค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเมื่อแรกเข้า ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2558
มหาวิทยาลัยกาหนดให้นักศึกษาชาระเงินค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเมื่อแรกเข้า ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2558
ในวันที่ 25 เมษายน 2558 รายละเอียดตามตาราง
โดยมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเมื่อแรกเข้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
รายการที่จะต้องชาระเงิน
1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
2. ค่ามัดจาหอพัก
3. ค่ากิจกรรม
รวมจานวนเงิน

นักศึกษาหญิง
1,500
500
800
2,800

นักศึกษาชาย
1,500
800
2,300

6. นักศึกษาหญิง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีนโยบายให้นักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้าอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สานักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ โทร. 0-5526-7005
7. เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2558
มหาวิทยาลัยจะเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2558 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. 2558

( ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติได้รับทุนพัฒนากีฬา
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

สาขาวิชา

สถานศึกษา

ประเภท
กีฬา

ระดับกีฬาที่แข่งขัน

กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 34 "เมืองแพร่
เกมส์
กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 36 "เชียงราย
แฮนด์บอล เกมส์"
กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 36 "เชียงราย
แฮนด์บอล เกมส์"
กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 36 "เชียงราย
แฮนด์บอล เกมส์"
เซปัก
ตะกร้อ

1

นายอธิปวัฒน์ เกิดแพร

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

โรงเรียนลองวิทยา

2

นางสาวอัจฉราภรณ์ ก่่ามอญ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ

โรงเรียนประชามงคล

3

นางสาวปาริชาติ คงสังคะ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

โรงเรียนประชามงคล

4

นางสาวเรณุมาศ เพ็ชรทอง

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

โรงเรียนประชามงคล

5

นายจิรศักดิ์ ดอนสมไพร

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

โรงเรียนดอนทองวิทยา

6

นางสาววราภรณ์ ทองอุบล

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

7

นางสาวอนุสา คุณนุรัตน์

โรงเรียนดอนทองวิทยา

รักบี้
ฟุตบอล

กีฬาแห่งชาติครัง้ ที่ 43 "นครราชสีมาเกมส์"

8

นางสาวสิรนิ นภา สุขขวัญ

สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอก
การจัดการ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอก
การจัดการ

รักบี้
ฟุตบอล
รักบี้
ฟุตบอล

โรงเรียนดอนทองวิทยา

รักบี้
ฟุตบอล

นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ

9

นางสาวกมลรัตน์ กาฬภักดี

สาขาวิชาชีววิทยา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

แฮนด์บอล

นักกีฬาทีมชาติ

10

นางสาวารุณี จงปลืม้ กลาง

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

แฮนด์บอล

นักกีฬาทีมชาติ

11

นายธนิสร ตั้งอารมณ์มั่น

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจีสติกส์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ภาคเหนือ

จักรยาน

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 "จันทบูรเกมส์"

กีฬาแห่งชาติครัง้ ที่ 43 "นครราชสีมาเกมส์"
กีฬาแห่งชาติครัง้ ที่ 43 "นครราชสีมาเกมส์"

12

นายธนากร จิวสุวรรณ

สาขาวิชาภาษาไทย

โรงเรียนวัชรชัย

ฟุตซอล

กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35
"เมืองมะขามหวานเกมส์"

13

นางสาวอาริศา อ่่าดี
นางสาวบัณฑิตา วีรเดชกล้า
หาญ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

เทศบาลเมืองสวรรคโลก

เทควันโด

กีฬาแห่งชาติครัง้ ที่ 43 "นครราชสีมาเกมส์"

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิษณุโลก

เซปัก
ตะกร้อ

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

เทเบิล
เทนนิส

กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "เชียงราย
เกมส์"
กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 36 "เชียงราย
เกมส์"

14
15

นางสาวนิษฐิชา ต่่าต้อ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

