ประกาศกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง ให้นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ทีค่ าดว่าจะสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560 ดําเนินการเกี่ยวกับการขอสําเร็จการศึกษา
……………………………...
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 37.1 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 45.1 กล่าวว่า “การสําเร็จการศึกษา นิสิตต้องแจ้งชื่อต่องานทะเบียน
นิสิตเพื่อขอสําเร็จการศึกษาภายในเวลา 1 เดือนนับแต่วันเปิดภาคเรียนนั้น หากพ้นกําหนดเวลานิสิตต้องยืน่ คําร้องต่อนายทะเบียน
เพื่อขออนุมัติแจ้งขอสําเร็จการศึกษาช้า ทั้งนีต้ ้องจ่ายค่าปรับขอแจ้งสําเร็จการศึกษาช้า ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด กลุ่มภารกิจ
ทะเบียนนิสิตฯ จึงประกาศให้นสิ ิตที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และประสงค์จะสําเร็จการศึกษา
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ให้
ดําเนินการแจ้งความจํานงขอสําเร็จการศึกษาด้วยตนเอง (on-line) ผ่าน WEB ทาง http://reg.tsu.ac.th/ โดยเลือกเมนู
แจ้งสําเร็จการศึกษา ตั้งแต่วนั ที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2560 หากพ้นกําหนดดังกล่าว นิสิตต้องแจ้งชือ่
ขอสําเร็จการศึกษาช้าด้วยตนเอง ทีก่ ลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ วิทยาเขตทีน่ ิสิตสังกัด และชําระค่าปรับด้วย
2. กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ จะประกาศรายชื่อนิสิตที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
(ตามข้อ 1.) ที่ http://reg.tsu.ac.th/ (ประมาณวันที่ 18 กันยายน 2560) โดยให้นิสิตที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
ตรวจสอบชือ่ –สกุล วิชาเอก ให้ถกู ต้องด้วยตนเอง กรณีไม่ถกู ต้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ
3. หากพ้นกําหนดเวลา (ตามข้อ 1.) นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องยื่นคําร้องเพื่อขออนุมัติแจ้ง
สําเร็จการศึกษาช้าและต้องจ่ายค่าปรับขอแจ้งสําเร็จการศึกษาช้าตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด (วันละ 50 บาท)
4. นิสิตดําเนินการส่งเอกสารและรูปถ่ายเพือ่ ขอเอกสารสําเร็จการศึกษา
วิทยาเขตสงขลา ระหว่างวันที่ 13 - 18 พฤศจิกายน 2560
วิทยาเขตพัทลุง ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 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
- ต้องเป็นรูปถ่ายที่เหมาะสมที่จะใช้แสดงว่าเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ
- เขียนชื่อ – สกุล รหัสประจําตัว และวิชาเอก ให้ชดั เจนหลังรูปถ่าย (ใช้ปากกาลูกลื่น)
4.2 เขียนคําร้องขอถอนเงินค่าประกันของเสียหายคืน (เฉพาะนิสิตตกค้าง ถึงรหัส 52)
4.3 เขียนคําร้องขึ้นทะเบียนปริญญาและนําไปชําระเงิน 2,000.- บาท ที่ฝ่ายการคลังฯ (เฉพาะนิสิตรหัส 53
เป็นต้นไป)
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4.4 เขียนคําร้องขอใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) ฉบับสําเร็จการศึกษา ภาษาอังกฤษ จํานวน 100.-บาท
ภาษาไทย จํานวน 150.-บาท และนําไปชําระเงินที่ฝ่ายการคลังฯ (ภาษาไทยต้องแนบรูปถ่ายชุดครุยภาพสี ขนาด 1 นิ้ว
จํานวน 1 รูป/ต่อ 1 ฉบับ)
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
***ค่าประกันของเสียหายจะโอนเป็นค่าขึ้นทะเบียนปริญญา (เฉพาะนิสติ ตกค้าง ถึงรหัส 52)
***เอกสารสําเร็จการศึกษา (ใบรับรองปริญญา ใบแสดงผลการเรียน) จะรับได้ประมาณวันที่ 30 มกราคม 2561
สําหรับนิสิตที่ได้แจ้งขอสําเร็จการศึกษาไว้แล้ว แต่ไม่สําเร็จการศึกษา เนือ่ งจากค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00
(ปริญญาตรี) หรือ 3.00 (บัณฑิตศึกษา) หรือได้ค่าระดับขั้น E/F หรือ I ในบางรายวิชา หรือเพราะมหาวิทยาลัยไม่อนุมัติ
ให้สําเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องดําเนินการแจ้งความจํานงขอสําเร็จการศึกษาใหม่ 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 : คุณอุกกฤช คงคาลัย กลุม่ ภารกิจทะเบียนนิสิตฯ วิทยาเขตสงขลา โทร. 074 317644
: คุณโสภิน วัฒนเมธาวี กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ วิทยาเขตพัทลุง โทร. 074 673206

ประกาศกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง ให้นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ทีค่ าดว่าจะสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560 ดําเนินการเกี่ยวกับการขอสําเร็จการศึกษา
…………..............
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 37.1 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 45.1 กล่าวว่า “การสําเร็จการศึกษานิสิตต้องแจ้งชื่อต่องานทะเบียน
นิสิต เพื่อขอสําเร็จการศึกษาภายในเวลา 1 เดือนนับแต่วันเปิดภาคเรียนนั้นหากพ้นกําหนดเวลานิสิตต้องยืน่ คําร้องต่อนายทะเบียน
เพื่อขออนุมัติแจ้งขอสําเร็จการศึกษาช้า ทัง้ นี้ต้องจ่ายค่าปรับขอแจ้งสําเร็จการศึกษาช้า ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด กลุ่มภารกิจ
ทะเบียนนิสิตฯ จึงประกาศให้นสิ ิตที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และประสงค์จะสําเร็จการศึกษา
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ให้
ดําเนินการแจ้งความจํานงขอสําเร็จการศึกษาด้วยตนเอง (on-line) ผ่าน WEB ทาง http://reg.tsu.ac.th/ โดยเลือกเมนู
แจ้งสําเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 หากพ้นกําหนดดังกล่าว นิสิตต้องแจ้งชื่อ
ขอสําเร็จการศึกษาช้าด้วยตนเอง ทีก่ ลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ วิทยาเขตทีน่ ิสิตสังกัด และชําระค่าปรับด้วย
2. กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ จะประกาศรายชื่อนิสิตที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
(ตามข้อ 1.) ที่ http://reg.tsu.ac.th/ (ประมาณวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561) โดยให้นิสิตที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
ตรวจสอบชือ่ –สกุล วิชาเอก ให้ถกู ต้องด้วยตนเอง กรณีไม่ถกู ต้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ
3. หากพ้นกําหนดเวลา (ตามข้อ 1.) นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องยื่นคําร้องเพื่อขออนุมัติแจ้ง
สําเร็จการศึกษาช้าและต้องจ่ายค่าปรับขอแจ้งสําเร็จการศึกษาช้าตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด (วันละ 50 บาท)
4. นิสิตดําเนินการส่งเอกสารและรูปถ่ายเพือ่ ขอเอกสารสําเร็จการศึกษา
วิทยาเขตสงขลา ระหว่างวันที่ 2 - 7 เมษายน 2561
วิทยาเขตพัทลุง ระหว่างวันที่ 2 - 6 เมษายน 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
- ต้องเป็นรูปถ่ายที่เหมาะสมที่จะใช้แสดงว่าเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ
- เขียนชื่อ – สกุล รหัสประจําตัว และวิชาเอก ให้ชดั เจนหลังรูปถ่าย (ใช้ปากกาลูกลื่น)
4.2 เขียนคําร้องขอถอนเงินค่าประกันของเสียหายคืน (เฉพาะนิสิตตกค้าง ถึงรหัส 52)
4.3 เขียนคําร้องขึ้นทะเบียนปริญญาและนําไปชําระเงิน 2,000.- บาท ที่ฝ่ายการคลังฯ (เฉพาะนิสิตรหัส 53
เป็นต้นไป)
4.4 เขียนคําร้องขอใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) ฉบับสําเร็จการศึกษา ภาษาอังกฤษ จํานวน 100.-บาท
ภาษาไทย จํานวน 150.-บาท และนําไปชําระเงินที่ฝ่ายการคลังฯ (ภาษาไทยต้องแนบรูปถ่ายชุดครุยภาพสี ขนาด 1 นิ้ว
จํานวน 1 รูป/ต่อ 1 ฉบับ)
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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
****ค่าประกันของเสียหายจะโอนเป็นค่าขึ้นทะเบียนปริญญา (เฉพาะนิสติ ตกค้าง ถึงรหัส 52)
****เอกสารสําเร็จการศึกษา (ใบรับรองปริญญา ใบแสดงผลการเรียน) จะรับได้ประมาณวันที่ 26 มิถนุ ายน 2561
สําหรับนิสิตที่ได้แจ้งขอสําเร็จการศึกษาไว้แล้ว แต่ไม่สําเร็จการศึกษา เนือ่ งจากค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00
(ปริญญาตรี) หรือ 3.00 (บัณฑิตศึกษา) หรือได้ค่าระดับขั้น E/F หรือ I ในบางรายวิชา หรือเพราะมหาวิทยาลัยไม่อนุมัติ
ให้สําเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องดําเนินการแจ้งความจํานงขอสําเร็จการศึกษาใหม่ 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 : คุณอุกกฤช คงคาลัย กลุม่ ภารกิจทะเบียนนิสิตฯ วิทยาเขตสงขลา โทร. 074 317644
: คุณโสภิน วัฒนเมธาวี กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสติ ฯ วิทยาเขตพัทลุง โทร. 074 673206

ประกาศกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง ให้นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ทีค่ าดว่าจะสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2560 ดําเนินการเกี่ยวกับการขอสําเร็จการศึกษา
…………………….
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 37.1 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 45.1 ความว่า “การสําเร็จการศึกษานิสิตต้องแจ้งชื่อต่องานทะเบียนฯ
เพื่อขอสําเร็จการศึกษาภายในเวลา 1 เดือนนับแต่วันเปิดภาคเรียนนั้น หากพ้นกําหนดเวลานิสิตต้องยื่นคําร้องต่อนายทะเบียนเพื่อ
ขออนุมตั ิแจ้งขอสําเร็จการศึกษาช้า” ทั้งนี้ ต้องจ่ายค่าปรับขอแจ้งสําเร็จการศึกษาช้าตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด กลุ่มภารกิจ
ทะเบียนนิสิตฯ จึงประกาศให้นสิ ิตที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 และประสงค์จะสําเร็จการศึกษา
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ให้
ดําเนินการแจ้งความจํานงขอสําเร็จการศึกษาด้วยตนเอง (on-line) ผ่าน WEB ทาง http://reg.tsu.ac.th/ โดยเลือกเมนูแจ้ง
สําเร็จการศึกษา ตัง้ แต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2561 หากพ้นกําหนดดังกล่าว นิสิตต้องแจ้งชื่อ
ขอสําเร็จการศึกษาช้าด้วยตนเอง ทีก่ ลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ วิทยาเขตทีน่ ิสิตสังกัด และชําระค่าปรับด้วย
2. กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ จะประกาศรายชื่อนิสิตที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
(ตามข้อ 1.) ที่ http://reg.tsu.ac.th/ (ประมาณวันที่ 29 มิถุนายน 2561) โดยให้นิสิตที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
ตรวจสอบชือ่ –สกุล วิชาเอก ให้ถูกต้องด้วยตนเอง กรณีไม่ถูกต้องให้แจ้งเจ้าหน้าทีก่ ลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ เพื่อแก้ไขข้อมูลให้
ถูกต้อง
3. หากพ้นกําหนดเวลา (ตามข้อ 1.) นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องยื่นคําร้องเพือ่ ขออนุมตั ิแจ้ง
ขอสําเร็จการศึกษาช้าและต้องจ่ายค่าปรับขอแจ้งสําเร็จการศึกษาช้าตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด (วันละ 50 บาท)
4. นิสิตดําเนินการส่งเอกสารและรูปถ่ายเพือ่ ขอเอกสารสําเร็จการศึกษา
วิทยาเขตสงขลา ระหว่างวันที่ 9 - 14 กรกฎาคม 2561
วิทยาเขตพัทลุง ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 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
- ต้องเป็นรูปถ่ายที่เหมาะสมที่จะใช้แสดงว่าเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ
- เขียนชื่อ – สกุล รหัสประจําตัว และวิชาเอก ให้ชดั เจนหลังรูปถ่าย (ใช้ปากกาลูกลื่น)
4.2 เขียนคําร้องขอถอนเงินค่าประกันของเสียหายคืน (เฉพาะนิสิตตกค้าง ถึงรหัส 52)
4.3 เขียนคําร้องขึ้นทะเบียนปริญญาและนําไปชําระเงิน 2,000.- บาท ที่ฝ่ายการคลังฯ (เฉพาะนิสิตรหัส 53
เป็นต้นไป)
4.4 เขียนคําร้องขอใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) ฉบับสําเร็จการศึกษา ภาษาอังกฤษ จํานวน 100.-บาท
ภาษาไทย จํานวน 150.-บาท และนําไปชําระเงินที่ฝ่ายการคลังฯ (ภาษาไทยต้องแนบรูปถ่ายชุดครุยภาพสี ขนาด 1 นิ้ว
จํานวน 1 รูป/ต่อ 1 ฉบับ)

หน้า 2 ภาคเรียนฤดูร้อน/60
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
****ค่าประกันของเสียหายจะโอนเป็นค่าขึ้นทะเบียนปริญญา (เฉพาะนิสติ ตกค้าง ถึงรหัส 52)
****เอกสารสําเร็จการศึกษา (ใบรับรองปริญญา ใบแสดงผลการเรียน) จะรับได้ประมาณวันที่ 4 กันยายน 2561
สําหรับนิสิตที่ได้แจ้งขอสําเร็จการศึกษาไว้แล้ว แต่ไม่สําเร็จการศึกษา เนือ่ งจากค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00
(ปริญญาตรี) หรือ 3.00 (บัณฑิตศึกษา) หรือได้ค่าระดับขั้น E/F หรือ I ในบางรายวิชา หรือเพราะมหาวิทยาลัยไม่อนุมัติให้
สําเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องดําเนินการแจ้งความจํานงขอสําเร็จการศึกษาใหม่ 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 : คุณอุกกฤช คงคาลัย กลุม่ ภารกิจทะเบียนนิสิตฯ วิทยาเขตสงขลา โทร. 074 317644
: คุณโสภิน วัฒนเมธาวี กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ วิทยาเขตพัทลุง โทร. 074 673206

