ประกาศกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา วิทยาเขตสงขลา
เรื่อง ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ดําเนินการเกี่ยวกับการขอสําเร็จการศึกษา
…………..............
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 45.1 กล่าวว่า “การสําเร็จ
การศึกษา นิสติ ต้องแจ้งชื่อต่องานทะเบียนนิสติ เพื่อขอสําเร็จการศึกษาภายในเวลา 1 เดือนนับแต่วันเปิดภาคเรียนนั้น หากพ้น
กําหนดเวลานิสิตต้องยื่นคําร้องต่อนายทะเบียนเพื่อขออนุมัตแิ จ้งขอสําเร็จการศึกษาช้า ทั้งนีต้ ้องจ่ายค่าปรับขอแจ้งสําเร็จการศึกษา
ช้าตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ จึงประกาศให้นิสิตที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2560 และประสงค์จะสําเร็จการศึกษา ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ให้ดําเนินการแจ้งความจํานงขอสําเร็จการศึกษาด้วยตนเอง (online) ผ่าน WEB ทาง http://reg.tsu.ac.th/ โดยเลือกเมนูแจ้งสําเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ถึง
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 หากพ้นกําหนดดังกล่าว นิสิตต้องแจ้งชื่อขอสําเร็จการศึกษาช้าด้วยตนเอง ทีก่ ลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ
วิทยาเขตสงขลา และชําระค่าปรับด้วย
2. กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ จะประกาศรายชื่อนิสิตที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
(ตามข้อ 1.) ที่ http://reg.tsu.ac.th/ (ประมาณวันที่ 30 มิถุนายน 2560) โดยให้นิสิตที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
ตรวจสอบชือ่ –สกุล วิชาเอก ให้ถกู ต้องด้วยตนเอง กรณีไม่ถกู ต้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ
3. หากพ้นกําหนดเวลา (ตามข้อ 1.) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องยื่นคําร้องเพื่อขออนุมัติแจ้งสําเร็จการศึกษาช้าและ
ต้องจ่ายค่าปรับขอแจ้งสําเร็จการศึกษาช้าตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด (วันละ 50 บาท)
4. นิสิตดําเนินการส่งเอกสารและรูปถ่ายเพือ่ ขอเอกสารสําเร็จการศึกษา 6 – 9 กันยายน 2560
4.1 ส่งรูปถ่ายภาพสี ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ก่อนถ่ายรูปให้ไปดูตัวอย่างรูปถ่ายที่ถกู ต้อง หน้าห้องกลุ่ม
ภารกิจทะเบียนนิสิตฯ หรือดูที่ http://reg.tsu.ac.th/ )
- รูปถ่ายสวมครุยวิทยฐานะและติดเข็มวิทยฐานะ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดําหรือสีชา หน้าตรง ตัวตรง
- ต้องเป็นรูปถ่ายที่เหมาะสมที่จะใช้แสดงว่าเป็นมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ
- เขียนชื่อ – สกุล รหัสประจําตัว และวิชาเอก ให้ชดั เจนหลังรูปถ่าย (ใช้ปากกาลูกลื่น)
4.2 เขียนคําร้องขึ้นทะเบียนปริญญาและนําไปชําระเงิน 2,000.- บาท ที่ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

หน้า 2 (กศ.ม. การสอนวิทย์ฯ ภาคเรียนที่ 1/60)

4.3 เขียนคําร้องขอใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) ฉบับสําเร็จการศึกษา ภาษาอังกฤษ จํานวน 100.-บาท
ภาษาไทย จํานวน 150.-บาท และนําไปชําระเงินที่ฝ่ายการคลังฯ (ภาษาไทยต้องแนบรูปถ่ายชุดครุย ภาพสี ขนาด 1 นิ้ว
จํานวน 1 รูป/ต่อ 1 ฉบับ)
หมายเหตุ ข้อ 4.2 และ 4.3 นิสิตคนใดดําเนินการแล้วในภาคเรียนก่อน ให้ไปแจ้งที่กลุ่มภารกิจทะเบียนฯ
5. กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ จะประสานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบพันธะทางการเงินของนิสิต ในกรณีที่นิสิตมี
พันธะกับฝ่ายต่าง ๆ และไม่ดําเนินการให้พ้นพันธะ กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสติ ฯ อาจจะไม่เสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพือ่ อนุมัติ
ผลสําเร็จการศึกษา (นิสิตต้องติดตามผลการตรวจสอบพันธะกับฝ่ายต่าง ๆ ด้วยตนเอง)
6. นิสิตที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาให้สําเร็จการศึกษาในภาคเรียนนี้ จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจําปี 2561 (ประมาณเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562) ทัง้ นี้นิสิตจะต้องติดตามข่าวกําหนดการ วัน เวลา พิธี
พระราชทานปริญญาบัตรด้วยตนเอง ได้ทาง www.tsu.ac.th
***เอกสารสําเร็จการศึกษา (ใบรับรองปริญญา ใบแสดงผลการเรียน) จะรับได้ประมาณวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
สําหรับนิสิตที่ได้แจ้งขอสําเร็จการศึกษาไว้แล้ว แต่ไม่สําเร็จการศึกษา เนื่องจากค่าระดับขัน้ เฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.00 หรือ
ได้ค่าระดับขั้น F หรือ I ในบางรายวิชา หรือเพราะมหาวิทยาลัยไม่อนุมตั ิให้สําเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องดําเนินการแจ้งความ
จํานงขอสําเร็จการศึกษาใหม่ ในภาคเรียนถัดไป
ในกรณีที่นิสิตไม่สําเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพราะได้รับค่าระดับขัน้ I หรือเพราะมหาวิทยาลัย
ไม่อนุมัติให้สําเร็จการศึกษา ในภาคเรียนถัดไปนิสิตจะต้องดําเนินการรักษาสภาพการเป็นนิสิตด้วย
จึงประกาศมาเพื่อทราบและดําเนินการ
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)

พยัต คงศรีแก้ว
(นายพยัต คงศรีแก้ว)
นายทะเบียนมหาวิทยาลัยทักษิณ

***นิสิตสามารถตรวจสอบจบได้ ที่ http://reg.tsu.ac.th และถ้าตรวจสอบแล้วมีปัญหาสงสัยอย่างไร
ให้ติดต่อ : พี่เอก (อุกกฤช คงคาลัย) กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ วิทยาเขตสงขลา โทร. 074 317644

ประกาศกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา วิทยาเขตสงขลา
เรื่อง ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ดําเนินการเกี่ยวกับการขอสําเร็จการศึกษา
…………..............
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 45.1 กล่าวว่า “การสําเร็จการ
ศึกษา นิสิตต้องแจ้งชื่อต่องานทะเบียนนิสิตเพือ่ ขอสําเร็จการศึกษาภายในเวลา 1 เดือนนับแต่วันเปิดภาคเรียนนั้น หากพ้นกําหนด
เวลานิสิตต้องยืน่ คําร้องต่อนายทะเบียนเพือ่ ขออนุมัติแจ้งขอสําเร็จการศึกษาช้า ทั้งนี้ ต้องจ่ายค่าปรับขอแจ้งสําเร็จการศึกษาช้า
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด กลุม่ ภารกิจทะเบียนนิสิตฯ จึงประกาศให้นิสิตที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2560 และประสงค์จะสําเร็จการศึกษา ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ให้ดําเนินการแจ้งความจํานงขอสําเร็จการศึกษาด้วยตนเอง (online) ผ่าน WEB ทาง http://reg.tsu.ac.th/ โดยเลือกเมนูแจ้งสําเร็จการศึกษา ตัง้ แต่วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่
22 พฤศจิกายน 2560 หากพ้นกําหนดดังกล่าว นิสิตต้องแจ้งชื่อขอสําเร็จการศึกษาช้าด้วยตนเอง ทีก่ ลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ
วิทยาเขตสงขลา และชําระค่าปรับด้วย
2. กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ จะประกาศรายชื่อนิสิตที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
(ตามข้อ 1.) ที่ http://reg.tsu.ac.th/ (ประมาณวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560) โดยให้นิสิตที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
ตรวจสอบชือ่ –สกุล วิชาเอก ให้ถกู ต้องด้วยตนเอง กรณีไม่ถกู ต้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ
3. หากพ้นกําหนดเวลา (ตามข้อ 1.) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องยื่นคําร้องเพื่อขออนุมัติแจ้งสําเร็จการศึกษาช้าและ
ต้องจ่ายค่าปรับขอแจ้งสําเร็จการศึกษาช้าตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด (วันละ 50 บาท)
4. นิสิตดําเนินการส่งเอกสารและรูปถ่ายเพือ่ ขอเอกสารสําเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2561
4.1 ส่งรูปถ่ายภาพสี ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ก่อนถ่ายรูปให้ไปดูตัวอย่างรูปถ่ายที่ถกู ต้อง หน้าห้องกลุ่ม
ภารกิจทะเบียนนิสิตฯ หรือดูที่ http://reg.tsu.ac.th/ )
- รูปถ่ายสวมครุยวิทยฐานะและติดเข็มวิทยฐานะ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดําหรือสีชา หน้าตรง ตัวตรง
- ต้องเป็นรูปถ่ายที่เหมาะสมที่จะใช้แสดงว่าเป็นมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ
- เขียนชื่อ – สกุล รหัสประจําตัว และวิชาเอก ให้ชดั เจนหลังรูปถ่าย (ใช้ปากกาลูกลื่น)
4.2 เขียนคําร้องขึ้นทะเบียนปริญญาและนําไปชําระเงิน 2,000.- บาท ที่ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

หน้า 2 (กศ.ม. การสอนวิทย์ฯ ภาคเรียนที่ 2/60)

4.3 เขียนคําร้องขอใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) ฉบับสําเร็จการศึกษา ภาษาอังกฤษ จํานวน 100.-บาท
ภาษาไทย จํานวน 150.-บาท และนําไปชําระเงินที่ฝ่ายการคลังฯ (ภาษาไทยต้องแนบรูปถ่ายชุดครุย ภาพสี ขนาด 1 นิ้ว
จํานวน 1 รูป/ต่อ 1 ฉบับ)
หมายเหตุ ข้อ 4.2 และ 4.3 นิสิตคนใดดําเนินการแล้วในภาคเรียนก่อน ให้ไปแจ้งที่กลุ่มภารกิจทะเบียนฯ
5. กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ จะประสานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบพันธะทางการเงินของนิสิต ในกรณีที่นิสิตมี
พันธะกับฝ่ายต่าง ๆ และไม่ดําเนินการให้พ้นพันธะ กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสติ ฯ อาจจะไม่เสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพือ่ อนุมัติ
ผลสําเร็จการศึกษา (นิสิตต้องติดตามผลการตรวจสอบพันธะกับฝ่ายต่าง ๆ ด้วยตนเอง)
6. นิสิตที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาให้สําเร็จการศึกษาในภาคเรียนนี้ จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจําปี 2561 (ประมาณเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562) ทัง้ นี้นิสิตจะต้องติดตามข่าวกําหนดการ วัน เวลา พิธี
พระราชทานปริญญาบัตรด้วยตนเอง ได้ทาง www.tsu.ac.th
****เอกสารสําเร็จการศึกษา (ใบรับรองปริญญา ใบแสดงผลการเรียน) จะรับได้ประมาณวันที่ 19 เมษายน 2561
สําหรับนิสิตที่ได้แจ้งขอสําเร็จการศึกษาไว้แล้ว แต่ไม่สําเร็จการศึกษา เนื่องจากค่าระดับขัน้ เฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.00 หรือ
ได้ค่าระดับขั้น F หรือ I ในบางรายวิชา หรือเพราะมหาวิทยาลัยไม่อนุมตั ิให้สําเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องดําเนินการแจ้งความ
จํานงขอสําเร็จการศึกษาใหม่ ในภาคเรียนถัดไป
ในกรณีที่นิสิตไม่สําเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพราะได้รับค่าระดับขัน้ I หรือเพราะมหาวิทยาลัย
ไม่อนุมัติให้สําเร็จการศึกษา ในภาคเรียนถัดไปนิสิตจะต้องดําเนินการรักษาสภาพการเป็นนิสิตด้วย
จึงประกาศมาเพื่อทราบและดําเนินการ
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)

พยัต คงศรีแก้ว
(นายพยัต คงศรีแก้ว)
นายทะเบียนมหาวิทยาลัยทักษิณ

***นิสิตสามารถตรวจสอบจบได้ ที่ http://reg.tsu.ac.th และถ้าตรวจสอบแล้วมีปัญหาสงสัยอย่างไร
ให้ติดต่อ : พี่เอก (อุกกฤช คงคาลัย) กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ วิทยาเขตสงขลา โทร. 074 317644

ประกาศกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา วิทยาเขตสงขลา
เรื่อง ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
ดําเนินการเกี่ยวกับการขอสําเร็จการศึกษา
…………..............
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 45.1 กล่าวว่า “การสําเร็จการ
ศึกษา นิสิตต้องแจ้งชื่อต่องานทะเบียนนิสิตเพื่อขอสําเร็จการศึกษาภายในเวลา 1 เดือนนับแต่วันเปิดภาคเรียนนั้น หากพ้นกําหนด
เวลานิสิตต้องยืน่ คําร้องต่อนายทะเบียนเพือ่ ขออนุมัติแจ้งขอสําเร็จการศึกษาช้า ทั้งนี้ ต้องจ่ายค่าปรับขอแจ้งสําเร็จการศึกษาช้า
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด กลุม่ ภารกิจทะเบียนนิสิตฯ จึงประกาศให้นิสิตที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา
2560 และประสงค์จะสําเร็จการศึกษา ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ให้ดําเนินการแจ้งความจํานงขอสําเร็จการศึกษาด้วยตนเอง (online) ผ่าน WEB ทาง http://reg.tsu.ac.th/ โดยเลือกเมนูแจ้งสําเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2561 ถึงวันที่
17 เมษายน 2561 หากพ้นกําหนดดังกล่าว นิสิตต้องแจ้งชื่อขอสําเร็จการศึกษาช้าด้วยตนเอง ที่กลุม่ ภารกิจทะเบียนนิสิตฯ
วิทยาเขตสงขลา และชําระค่าปรับด้วย
2. กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ จะประกาศรายชื่อนิสิตที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูรอ้ น ปีการศึกษา 2560
(ตามข้อ 1.) ที่ http://reg.tsu.ac.th/ (ประมาณวันที่ 20 เมษายน 2561) โดยให้นิสิตที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
ตรวจสอบชือ่ –สกุล วิชาเอก ให้ถกู ต้องด้วยตนเอง กรณีไม่ถกู ต้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ
3. หากพ้นกําหนดเวลา (ตามข้อ 1.) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องยื่นคําร้องเพื่อขออนุมัติแจ้งสําเร็จการศึกษาช้าและ
ต้องจ่ายค่าปรับขอแจ้งสําเร็จการศึกษาช้าตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด (วันละ 50 บาท)
4. นิสิตดําเนินการส่งเอกสารและรูปถ่ายเพือ่ ขอเอกสารสําเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤษภาคม 2561
4.1 ส่งรูปถ่ายภาพสี ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ก่อนถ่ายรูปให้ไปดูตัวอย่างรูปถ่ายที่ถกู ต้อง หน้าห้องกลุ่ม
ภารกิจทะเบียนนิสิตฯ หรือดูที่ http://reg.tsu.ac.th/ )
- รูปถ่ายสวมครุยวิทยฐานะและติดเข็มวิทยฐานะ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดําหรือสีชา หน้าตรง ตัวตรง
- ต้องเป็นรูปถ่ายที่เหมาะสมที่จะใช้แสดงว่าเป็นมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ
- เขียนชื่อ – สกุล รหัสประจําตัว และวิชาเอก ให้ชดั เจนหลังรูปถ่าย (ใช้ปากกาลูกลื่น)
4.2 เขียนคําร้องขึ้นทะเบียนปริญญาและนําไปชําระเงิน 2,000.- บาท ที่ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

หน้า 2 (การสอนวิทย์ฯ ภาคเรียนฤดูร้อน/60)

4.3 เขียนคําร้องขอใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) ฉบับสําเร็จการศึกษา ภาษาอังกฤษ จํานวน 100.-บาท
ภาษาไทย จํานวน 150.-บาท และนําไปชําระเงินที่ฝ่ายการคลังฯ (ภาษาไทยต้องแนบรูปถ่ายชุดครุย ภาพสี ขนาด 1 นิ้ว
จํานวน 1 รูป/ต่อ 1 ฉบับ)
หมายเหตุ ข้อ 4.2 และ 4.3 นิสิตคนใดดําเนินการแล้วในภาคเรียนก่อน ให้ไปแจ้งทีก่ ลุม่ ภารกิจทะเบียนฯ
5. กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ จะประสานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบพันธะทางการเงินของนิสิต ในกรณีที่นิสิตมี
พันธะกับฝ่ายต่าง ๆ และไม่ดําเนินการให้พ้นพันธะ กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสติ ฯ อาจจะไม่เสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพือ่ อนุมัติ
ผลสําเร็จการศึกษา (นิสิตต้องติดตามผลการตรวจสอบพันธะกับฝ่ายต่าง ๆ ด้วยตนเอง)
6. นิสิตที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาให้สําเร็จการศึกษาในภาคเรียนนี้ จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจําปี 2561 (ประมาณเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562) ทัง้ นี้นิสิตจะต้องติดตามข่าวกําหนดการ วัน เวลา พิธี
พระราชทานปริญญาบัตรด้วยตนเอง ได้ทาง www.tsu.ac.th
****เอกสารสําเร็จการศึกษา (ใบรับรองปริญญา ใบแสดงผลการเรียน) จะรับได้ประมาณวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
สําหรับนิสิตที่ได้แจ้งขอสําเร็จการศึกษาไว้แล้ว แต่ไม่สําเร็จการศึกษา เนื่องจากค่าระดับขัน้ เฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.00 หรือ
ได้ค่าระดับขั้น F หรือ I ในบางรายวิชา หรือเพราะมหาวิทยาลัยไม่อนุมตั ิให้สําเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องดําเนินการแจ้งความ
จํานงขอสําเร็จการศึกษาใหม่ ในภาคเรียนถัดไป
ในกรณีที่นิสิตไม่สําเร็จการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 เพราะได้รับค่าระดับขัน้ I หรือเพราะมหาวิทยาลัย
ไม่อนุมัติให้สําเร็จการศึกษา ในภาคเรียนถัดไปนิสิตจะต้องดําเนินการรักษาสภาพการเป็นนิสิตด้วย
จึงประกาศมาเพื่อทราบและดําเนินการ
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)

พยัต คงศรีแก้ว
(นายพยัต คงศรีแก้ว)
นายทะเบียนมหาวิทยาลัยทักษิณ

***นิสิตสามารถตรวจสอบจบได้ ที่ http://reg.tsu.ac.th และถ้าตรวจสอบแล้วมีปัญหาสงสัยอย่างไร
ให้ติดต่อ : พี่เอก (อุกกฤช คงคาลัย) กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ วิทยาเขตสงขลา โทร. 074 317644

