ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง กําหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน และการชําระเงินสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
…………………
เพื่อให้การดําเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียน ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นไปตามกําหนดในปฏิทินการ
ศึกษา ปีการศึกษา 2560 และประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การผ่อนผันการชําระเงินลงทะเบียน ลงวันที่ 26 เมษายน
2550 มหาวิทยาลัยจึงกําหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียนและการชําระเงินสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้
ก. การบันทึกรายวิชา (on-line) ในระบบทะเบียน
นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทุกชั้นปี บันทึกรายวิชาตามกําหนดดังนี้
1. นิสิตเก่ายืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนออนไลน์ ผ่าน WEB
ทาง http://www.reg.tsu.ac.th/ (ยืนยันการลงทะเบียน
ตามกลุ่มที่นิสิตสังกัด)
2. นิสิตเข้าใหม่ ปี 2560 ทุกระดับทุกประเภท ยืนยัน
รายวิชาในระบบลงทะเบียนออนไลน์ ผ่าน WEB ทาง
http://www.reg.tsu.ac.th/ (ยืนยันการลงทะเบียน
ตามกลุ่มที่นิสิตสังกัด)

24 – 30 กรกฎาคม 2560

ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 60
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

5 – 7 สิงหาคม 2560

ตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค. 60
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ข. การเปลี่ยนแปลงการบันทึกรายวิชาในระบบทะเบียน (on-line)
1. วันเปลี่ยนแปลง/แก้ไข (เพิ่ม-ถอน) รายวิชาเรียนผ่าน WEB ทาง 31 กรกฎาคม 2560 ถึง
13 สิงหาคม 2560
http://www.reg.tsu.ac.th/ (การเพิ่ม-ถอนวิชาเรียนก่อน
เปิดภาคเรียน) (นิสิตเก่า)
2. วันเปลี่ยนแปลง/แก้ไข (เพิ่ม-ถอน) รายวิชาเรียนผ่าน WEB ทาง 8 - 13 สิงหาคม 2560
http://www.reg.tsu.ac.th/ (การเพิ่ม-ถอนวิชาเรียนก่อน
เปิดภาคเรียน) (นิสิตเข้าใหม่ ปี 2560)

ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. 60
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 60
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ค. การเพิ่มวิชาเรียนกรณีพิเศษ โดยนิสิตต้องชําระเงินค่าขอเพิ่มวิชา (ดําเนินการที่เคาน์เตอร์ภารกิจทะเบียนนิสิตแต่ละวิทยาเขต)
1. การเพิ่มวิชาเรียนกรณีพิเศษ

15 - 21 สิงหาคม 2560

เวลา 9.00 – 15.00 น.

ง. การชําระเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทุกชั้นปี ชําระเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ตามกําหนดดังนี้
1. พิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
2. นําเงินสดไปชําระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา /
ธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

22 – 29 สิงหาคม 2560
22 – 29 สิงหาคม 2560

ตลอด 24 ชั่วโมง
เวลาทําการของธนาคาร

หน้า 2 (ปริญญาตรี-บัณฑิตศึกษา 1/60)
นิสิตทุกคน ต้องพิมพ์ใบแจ้งหนี้และชําระเงิน ตามวัน เวลาที่กําหนด สําหรับนิสิตกองทุนกู้ยืมที่ยื่นกู้น้อยกว่าค่าลงทะเบียน
จะต้องนําเงินสดไปชําระส่วนต่าง ที่เคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ (ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงไทย) ระหว่างวันที่
22 - 29 สิงหาคม 2560 เท่านั้น มิฉะนั้นจะต้องถูกปรับตามระเบียบฯ
นิสิตที่ไม่ได้บันทึกรายวิชาในระบบลงทะเบียน ภายในเวลาที่กําหนด ต้องยื่นคําร้องเพื่อขอบันทึกรายวิชาต่อนายทะเบียน
โดยมีคํารับรองจากอาจารย์ผู้สอนครบทุกรายวิชา และได้รับอนุมัติจากประธานสาขาวิชาหรือผู้ประสานงานสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด
ทั้งนี้ นิสิตต้องชําระเงินค่าเพิ่มวิชาเรียนวิชาละ 100.- บาท ที่ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ในวันทําการ
(วันจันทร์ – วันศุกร์) (เฉพาะนิสิตที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น โดยอยู่ในดุลยพินิจของนายทะเบียน)
จ. การผ่อนผันการชําระเงิน (ต้องไปชําระเงินที่ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ เท่านั้น)
นิสิตที่ไม่ชําระเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามกําหนด สามารถขอผ่อนผันการชําระเงินตามระยะเวลา ดังนี้
1. วันผ่อนผันการชําระเงิน โดยไม่ต้องขออนุญาตต่อ
อธิการบดี แต่ต้องชําระเงินค่าปรับลงทะเบียนช้า
2. วันผ่อนผันการชําระเงิน โดยต้องขออนุญาตต่ออธิการบดี
และต้องชําระเงินค่าปรับลงทะเบียนช้า

30
29
30
28

สิงหาคม 2560 ถึง
กันยายน 2560
กันยายน 2560 ถึง
พฤศจิกายน 2560

ฝ่ายการคลังฯ
วิทยาเขตที่นิสิตสังกัด
ฝ่ายการคลังฯ
วิทยาเขตที่นิสิตสังกัด

หากพ้นกําหนดการชําระเงินค่าบํารุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้ว (หลังวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560) นิสิตจะต้อง
ดําเนินการลาพักการเรียน
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)

เกษม อัศวตรีรัตนกุล
(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

หมายเหตุ

สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่จะสอบประมวลความรู้ จะต้องชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นก่อนวัน
สมัครสอบประมวลความรู้ (ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2560)

