
 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เร่ือง  ก าหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน และการช าระเงินส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2565 
…………………................... 

 

 เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนประจ าภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565  เป็นไปตามก าหนดในปฏิทินการศึกษา  
ปีการศึกษา 2565  มหาวิทยาลัยจึงก าหนดวัน เวลา ข้ันตอนการลงทะเบียนและการช าระเงินส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา  ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ดังนี้ 

1.  การบันทึกรายวิชาในระบบทะเบียน (on-line)  
 บันทึกรายวิชาในระบบลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์  http://enroll.tsu.ac.th/  ตามช้ันปี และวันท่ี  ดังนี้ 
 

นิสิตระดับปริญญาตรี  
 
 

ตั้งแต่เวลา 08.00 น. 
เป็นต้นไป 

1.1  นิสิตชั้นปีที่ 4  (รหัส 62) 
      นิสิตช้ันปทีี่ 5  (รหัส 61 คณะศึกษาศาสตร์) 
      นิสิตตกค้าง  (รหัส 56-61) 

20 มิถุนายน 2565 
 

1.2  นิสิตช้ันปีท่ี 3  (รหัส 63) 21 มิถุนายน 2565 
1.3  นิสิตช้ันปีท่ี 2  (รหัส 64) 22 มถิุนายน 2565  
1.4  นิสิตชั้นปีที่ 1  (รหัส 65) 23 - 24 มิถุนายน 2565  
นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา  
1.5  นิสิตระดับบณัฑติศึกษา ทุกประเภท ทุกช้ันปี 20 - 26 มิถุนายน 2565  

 

      * นิสิตที่มีปัญหาลงทะเบียนไม่ได้ ให้ติดต่อกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ ภายในวันทีก่ าหนดให้ชัน้ปีตัวเองลงทะเบียนเท่านั้น 
      * หากนิสิตชั้นปีใดไม่ลงทะเบียนตามวันที่ก าหนดตามข้อ 1.1 - 1.5 ต้องไปลงทะเบียนในช่วงวันเปลี่ยนแปลง/แก้ไข ตามข้อ 2. 
      * วันสุดท้ายท่ีคณะส่งบันทึกขอเปิด/เปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน (เวลาเรียน ห้องเรียน เวลาสอบ) วันพุธที่ 29 มิ.ย. 65   
 

2.  การเปลี่ยนแปลงการบันทึกรายวิชาในระบบทะเบียน (on-line)  
 

2.1  วันเปลี่ยนแปลง/แกไ้ข (เพิ่ม-ถอน) รายวิชาเรียนผา่นทางเว็บไซต์ 
       http://enroll.tsu.ac.th/                                      

27 มิถุนายน - 
4 กรกฎาคม 2565 

ตั้งแต่เวลา 08.00 น. 
เป็นต้นไป 

 

3.  การเพ่ิม - ถอน วิชาเรียนกรณีพิเศษ 
 

3.1  การเพิ่ม - ถอน วิชาเรียนกรณีพิเศษ 
        - โดยนิสิตต้องช าระเงินค่าเพิ่มรายวชิา วิชาละ 100 บาท 
        - การเพิ่มวิชาเรียนกรณีพิเศษ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวนั-เวลาเรียน เวลาสอบ  
          หรอืขยายจ านวนที่นั่งได ้
        - นสิิตต้องย่ืนค ารอ้งต่องานทะเบียนนิสิต                                         

18 – 22 กรกฎาคม 2565 
 

เวลา 08.30 น.  
ถึง 16.00 น. 
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4.  การช าระเงินค่าลงทะเบียน (ช าระเงินผ่านธนาคาร) 
        นิสิตระดบัปริญญาตรีและระดับบณัฑิตศึกษาทุกช้ันปี  ช าระเงินค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาตา่ง ๆ ตามก าหนดดังนี้        
       

4.1  วันพิมพ์ใบช าระเงนิค่าลงทะเบียน 25 กรกฎาคม -  
1 สิงหาคม 2565 

ตลอด 24 ช่ัวโมง 

4.2  นิสิตช าระเงินค่าลงทะเบียนด้วยโทรศัพท์มือถือ 
      ผ่าน Application ของธนาคาร (Mobile payment) 
 

25 กรกฎาคม -  
1 สิงหาคม 2565 

ตลอด 24 ช่ัวโมง 

 

* นิสิตทุกคน ต้องพิมพ์ใบช าระเงินค่าลงทะเบียน และช าระเงิน ตามวัน เวลาที่ก าหนด  
* ส าหรับนิสติกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ยื่นกู้เงินน้อยกว่าค่าลงทะเบียน จะต้องช าระเงินส่วนตา่งค่าลงทะเบียนตามข้อ 4. 

 

5.  การช าระเงินค่าลงทะเบียน โดยต้องช าระเงินค่าปรับ (ช าระเงินที่ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน) 
        นิสิตที่ไมส่ามารถช าระเงินค่าลงทะเบียนไดต้ามก าหนดระยะเวลาตามข้อ 4. สามารถช าระเงินค่าลงทะเบียน พร้อมช าระเงิน 
ค่าปรับ (วันละ 30 บาท) โดยต้องด าเนินการใหเ้สร็จสิ้นภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 หากพ้นก าหนดดังกล่าวแล้ว นิสติยังไม่ช าระเงิน
ค่าลงทะเบียน นสิิตจะต้องด าเนินการรักษาสภาพนิสติ 
 

6.  ข้อมูลการติดต่อ 
  5.1  งานทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา วิทยาเขตสงขลา  โทรศัพท์ 0-7431-7644   
  5.2  งานทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา วิทยาเขตพัทลุง   โทรศัพท์ 0-7467-3206 หรือ  
   0-7460-9600 ต่อ 7170 - 7173 
  5.3  Facebook  เพจงานทะเบียนนิสิต วิทยาเขตสงขลา ช่ือ งานทะเบียนนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ 
  5.4  Facebook  เพจงานทะเบียนนิสิต วิทยาเขตพัทลุง ช่ือ งานทะเบียนนิสิต ม.ทักษิณ พัทลุง   
 

   จึงประกาศมาเพื่อทราบ 
 

         ประกาศ ณ วันท่ี  30  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
 

 
 

 (นางโสภิน  วัฒนเมธาว)ี 
 นายทะเบียนมหาวิทยาลยั  
 
 


