
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เร่ือง  กําหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียนและการชําระเงิน สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา  2562 
……................................................................. 

 

 เพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับการลงทะเบียนประจําภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2562   เปนไปตามกําหนดในปฏิทินการศึกษา    
ปการศึกษา  2562  และประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ  เรื่อง  การผอนผันการชําระเงินลงทะเบียน ลงวันท่ี  26  เมษายน  2550   
มหาวิทยาลัยจึงกําหนดวัน เวลา  ข้ันตอนการลงทะเบียนและการชําระเงินสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจํา
ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2562   ดังน้ี 
 

ก.  การบันทึกรายวิชา (on-line)  ในระบบทะเบียน 
 บันทึกรายวิชาในระบบลงทะเบียนออนไลน ผานทาง  http://enroll.tsu.ac.th/  ตามช้ันป และวันท่ี ดังน้ี 

 

1. นิสิตภาคปกต ิช้ันปท่ี 4 (ทุกคณะ)   
     นิสิตภาคปกติ ช้ันปท่ี 5  (คณะศึกษาศาสตร)    
     นิสิตตกคางภาคปกติและภาคสมทบ (ทุกคณะ)   

28  ตุลาคม  2562 ตั้งแตเวลา 08.00 น. 
เปนตนไป 

2. นิสิตภาคปกติ ช้ันปท่ี 3  (รหัส 60) 29  ตุลาคม  2562  
3. นิสิตภาคปกตแิละนิสติภาคสมทบ ช้ันปท่ี 2  (รหัส 61)     30  ตุลาคม  2562  
4. นิสิตภาคปกติ ช้ันปท่ี 1  (รหัส 62  กลุมจบ ม.6)     31  ตุลาคม  2562  
5. นิสิตภาคปกติ ช้ันปท่ี 1  (รหัส 62  กลุมจบ ปวส.) 
   นิสิตภาคสมทบ ช้ันปท่ี 1  (รหัส 62  กลุมจบ ปวส. และ ม.6)          

1  พฤศจิกายน  2562  

6. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทุกประเภท ทุกช้ันป 2 - 3  พฤศจิกายน  2562  
 

      * นิสิตท่ีมีปญหาลงทะเบียนไมได ใหติดตอท่ีกลุมภารกิจทะเบียนนิสิตฯ ภายในวันท่ีกําหนดใหชั้นปตัวเองลงทะเบียนเทานั้น 
      * หากนิสิตชั้นปใดไมลงทะเบียนตามวันท่ีกําหนด นิสิตตองไปลงทะเบียนในชวงวันเปลี่ยนแปลง/แกไข ตามขอ ข. 
 

ข. การเปลี่ยนแปลงการบันทึกรายวิชาในระบบทะเบียน  (on-line) 
 

1.  วันเปลี่ยนแปลง/แกไข (เพ่ิม-ถอน) รายวิชาเรียนผานทาง   
 http://enroll.tsu.ac.th/   
    (การเพ่ิม-ถอนวิชาเรียนกอนเปดภาคเรียน) 

4 - 10  พฤศจิกายน 2562 ตั้งแตเวลา 08.00 น. 
เปนตนไป 

 

ค. การเพ่ิม – ถอน วิชาเรียนกรณีพิเศษ  
 

1.  การเพ่ิม-ถอน วิชาเรียนกรณีพิเศษ  
    (โดยนิสิตตองชําระเงินคาเพ่ิมรายวิชา) 

11 - 18  พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. 
ณ เคานเตอรกลุมภารกิจ
ทะเบียนนิสติวิทยาเขต 

 

ง. การชําระเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา 
 นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทุกช้ันป  ชําระเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาตาง ๆ  ตามกําหนดดังน้ี      
         

1.  พิมพใบแจงหน้ี (Bill Payment)  ผานทาง WEB 19 - 25  พฤศจิกายน 2562 ตลอด 24 ช่ัวโมง 
2.  นิสิตชําระเงินท่ีเคานเตอรธนาคาร (รายละเอียดธนาคาร        
    ท่ีกําหนดใน Bill Payment  ทุกสาขาท่ัวประเทศ) 

19 - 25  พฤศจิกายน 2562 
 

เวลาทําการของธนาคาร 
 

http://enroll.tsu.ac.th/%20%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://enroll.tsu.ac.th/


หนาท่ี  2  (ภาคเรยีนท่ี 2/2562) 
 
 

 นิสิตทุกคนตองพิมพใบแจงหนี้  (Bill Payment)  และชําระเงิน  ตามวัน เวลาท่ีกําหนด  สําหรับนิสิตกองทุนกูยืมเงิน เพ่ือ
การศึกษาท่ียื่นกูเงินนอยกวาคาลงทะเบียน จะตองนําเงินคาสวนตางไปชําระเงินท่ีเคานเตอรธนาคารท่ีกําหนดใน  Bill Payment     
ระหวางวันท่ี 19 – 25 พฤศจิกายน  2562 เทานั้น มิฉะน้ันจะตองถูกชําระคาปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
  

 นิสิตท่ีไมไดบันทึกรายวิชาในระบบลงทะเบียน ภายในเวลาท่ีกําหนด ตองยื่นคํารองเพ่ือขอบันทึกรายวิชาตอนายทะเบียนโดยไดรับ 
คํารับรองจากอาจารยผูสอนครบทุกรายวิชา และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานวิชาการท่ีนิสิตสังกัดพรอมท้ังชําระเงินคาเพ่ิมวิชาเรียน
วิชาละ 100.- บาท นําเงินไปชําระท่ีฝายการคลังและทรัพยสิน ระหวางเวลา 09.00 - 15.00 น. ในวันทําการ (วันจันทร - วันศุกร)  
(สําหรับการขอบันทึกรายวิชาเพ่ิมกรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยจะอนุญาตใหเฉพาะนิสิตท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งเทาน้ัน  โดยอยูในดุลยพินิจ
ของนายทะเบียน)  

 

จ. การชําระเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา โดยตองชาํระเงินคาปรับ (ตองไปชําระเงินท่ีฝายการคลังและทรัพยสิน) 
 

1.  การชําระเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา  
    โดยตองชําระเงินคาปรบั 

26  พฤศจิกายน 2562  ถึง  
26 กุมภาพันธ 2563 

ฝายการคลังฯ 
วิทยาเขตท่ีนิสิตสังกัด 

  
 หากพนกําหนดการชําระเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมตาง ๆ แลว  (หลังวันท่ี 26 กุมภาพันธ  2563)  นิสิตจะตองดําเนินการ
รักษาสภาพนิสิต 
 
 จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัต ิ
   

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  2  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   
 
 
 
 
 
       (ลงช่ือ)                เกษม  อัศวตรีรตันกุล  
   (รองศาสตราจารยเกษม   อัศวตรีรัตนกุล) 
  รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 
 
 

หมายเหตุ สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีจะสอบประมวลความรู  จะตองชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนใหเสร็จสิ้น         
ภายในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562  กอน จึงจะสามารถสมัครสอบประมวลความรูได  
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