ประกาศฉบับนี้ เป็นฉบับเก่า
ขอให้นักศึกษาดูประกาศใหม่
คลิกทีน่ ี่

http://regist.pn.psu.ac.th/upload/upload/2019-05-23-change_cal_summer_2561.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ประจําภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕61
เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์จึงกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ประจําภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒561 ดังนี้
๑. วิธีการลงทะเบียนเรียนผ่าน MIS Center
๑.๑ นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคําปรึกษาในรายวิชาที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน
ก่อนวันที่ที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน
๑.๒ สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ และนักศึกษาทุกชั้นปีที่มีผลการเรียนอยู่ในภาวะรอพินิจ
ทุกคน จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนผ่าน MIS Center ได้ จนกว่าอาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้อนุมัติให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน ที่ http://intranet.pn.psu.ac.th ที่ระบบช่วยอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษา ที่เมนูผู้ใช้ คลิกที่
เมนูล็อค/ปลดล็อคการลงทะเบียน
๑.๓ นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนต้องลงทะเบียนเรียน เพิ่ม ถอน และเปลี่ยนกลุ่ม
วิชาเรียนด้วยตนเองผ่าน MIS Center
๑.๔ นักศึกษาชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยเลือก
วิธีการชําระเงินวิธีใดวิธีหนึ่งจาก ๒ วิธีต่อไปนี้
๑.๔.๑ วิธีที่ ๑ ชําระด้วยการหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสงขลานครินทร์ (ปัตตานี) ซึ่งนักศึกษาที่เลือกวิธีนี้ บัญชีเงินฝากต้องมีสถานะที่ใช้งานได้และต้องฝากเงินเผื่อสําหรับ
หักค่าธรรมเนียมรายปีของบัตร ATM ID CARD ด้วย
๑.๔.๒ วิธีที่ ๒ ชําระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (ระบบ Bill Payment) ของธนาคารไทยพาณิชย์
หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ
๑.๕ การเลือกวิธีการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง
วิธีการชําระเงินได้ทุกภาคการศึกษาภายในวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด จาก MIS Center ที่กลุ่มเมนูระบบการเงิน
ที่เมนู “เปลี่ยนวิธีการชําระเงินค่าลงทะเบียน” กรณีนักศึกษาไม่เลือกวิธีการชําระเงิน จะถือว่านักศึกษาเลือกวิธีที่ ๑
ชําระเงินด้วยการหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสงขลานครินทร์ (ปัตตานี) กรณีไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ มหาวิทยาลัยจะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน และจะยกเลิก
ผลการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ต่อไป
๒. วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา
๒.๑ วันสุดท้ายที่นักศึกษาขอความเห็นชอบในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ด้วยตนเอง หรือทาง E–mail หรือวิธีการอื่นๆ แล้วแต่การตกลงร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา
คือวันจันทร์ที่ ๒7 พฤษภาคม ๒๕๖2
/๒.๒ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑…

-๒๒.๒ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และนักศึกษาภาวะรอพินิจทุกคน อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้อนุญาตให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ Intranet ที่ http://intranet.pn.psu.ac.th ที่ระบบช่วยอาจารย์ที่ปรึกษา
ดูแลนักศึกษา ที่เมนูผู้ใช้ คลิกที่ เมนูล็อค/ปลดล็อคการลงทะเบียนเรียน
๓. สถานที่ในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาผ่านระบบ
MIS Center ได้ทุกแห่งที่มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ระบบลงทะเบียน
แนะนําให้ใช้โปรแกรม Internet Explorer
๔. วันเวลาที่กําหนดให้ลงทะเบียนและเปลี่ยนแปลงวิชาเรียนผ่าน MIS Center ในระหว่างวันพุธ
ที่ 29 พฤษภาคม - วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน ๒๕62 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๒๔.๐๐ น. โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม ๒๕๖2
- นักศึกษารหัส ๕3 - ๕9
วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖2
- นักศึกษารหัส 60
วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๖2
- นักศึกษารหัส 61
วันเสาร์ ที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน ๒๕๖2 - นักศึกษาที่ยงั ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ตามวันที่กําหนดไว้ข้างต้น
๕. วันเปิดภาคและเข้าชั้นเรียน คือ วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน ๒๕๖2
นักศึกษาทุกคนต้องเข้าชั้นเรียนในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในชั่วโมงแรก เพื่อรับฟังข้อตกลง
เกี่ยวกับรายวิชา รวมทั้งเป็นการยืนยันสิทธิ์ว่าเป็นผู้ลงทะเบียนรายวิชานั้นๆ หากนักศึกษาคนใดมีเหตุจําเป็นไม่
สามารถเข้าเรียนได้ ขอให้มีหนังสือแจ้งปัญหาและอุปสรรคต่ออาจารย์ประจําวิชา เพื่ออาจารย์ประจําวิชาจะได้ไม่
แจ้งชื่อนักศึกษาให้งานทะเบียนฯ ถอนรายชื่อออกจากการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
๖. วันลงทะเบียนเรียนช้าโดยเสียค่าปรับ และเพิ่มวิชาเรียนด้วยตนเองผ่าน MIS Center
วันจันทร์ที่ 3 - วันอังคารที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖2 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๒๔.๐๐ น.
๗. วันถอนวิชาเรียน
๗.๑ วันถอนวิชาเรียนด้วยตนเองผ่าน MIS Center โดยรายวิชาที่ถอนจะไม่ปรากฏในใบประมวลผล การศึกษา ระหว่างวันจันทร์ที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน ๒๕๖2 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๒๔.๐๐ น.
๗.๒ วันถอนวิชาเรียนโดยรายวิชาที่ถอนจะปรากฏสัญลักษณ์ W (Withdrawn) ในใบประมวลผลการศึกษาในระหว่างวันจันทร์ที่ ๑0 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม ๒๕๖2 โดยนักศึกษาต้องยื่นบัตรถอนวิชาเรียน
ที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนด้วยตนเอง ได้ที่งานทะเบียนฯ ในวันและเวลาราชการ
๘. วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้สัญลักษณ์ I ประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕61 ของนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ๒๕61 คือ วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน ๒๕๖2
๙. การชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
๙.๑ นักศึกษาเปลี่ยนแปลงวิธีการชําระเงินได้ในระหว่างวันพุธที่ 29 พฤษภาคม - วันอาทิตย์
ที่ 9 มิถุนายน ๒๕๖2 หากพ้นกําหนดแล้วนักศึกษาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการชําระเงินได้อีก
๙.๒ กรณีนักศึกษาไม่เลือกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการชําระเงิน มหาวิทยาลัยจะถือว่านักศึกษา
เลือกวิธีชําระด้วยการหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)
๙.๓ นักศึกษาที่เลือกวิธีชําระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (ระบบ Bill Payment) ให้นักศึกษาพิมพ์
ใบแจ้งการชําระเงิน และนําใบแจ้งการชําระเงินนั้น ไปชําระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์หรือธนาคารกรุงไทยหรือ
/ธนาคารกรุงเทพ…

-๓ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑3 - วันศุกร์ที่ ๑4 มิถุนายน ๒๕๖2 หากพ้น
กําหนดดังกล่าว นักศึกษาจะไม่สามารถเรียกพิมพ์ใบแจ้งการชําระเงิน และชําระเงินด้วยวิธีนี้ได้อีก
๙.๔ นักศึกษาที่เลือกวิธีชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยการหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร
ไทยพาณิชย์ สาขาสงขลานครินทร์ (ปัตตานี) มหาวิทยาลัยกําหนดหักเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านบัญชีเงินฝาก
ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน ๒๕๖2 ดังนั้น ให้นักศึกษานําเงินเข้าบัญชีเงินฝากฯ ภายในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน ๒๕๖2
ก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น. (นักศึกษาที่เลือกวิธีนี้บัญชีเงินฝากต้องมีสถานะใช้งานได้ และต้องฝากเงินเผื่อสําหรับหัก
ค่าธรรมเนียมรายปีของบัตร ATM ID CARD ด้วย)
๙.๕ ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาด้วยตนเองผ่าน MIS Center โดยนักศึกษาต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงินก่อนพิมพ์
ลงกระดาษ เช่น ต้องไม่มีชื่อเว็บไซต์หรือวันที่หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ปรากฏอยู่ ที่ส่วนหัวและส่วนท้ายกระดาษ และต้องมีเพียงหนึ่งหน้าเท่านั้น โดยนักศึกษาสามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน ๒๕๖2 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

10 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(สําเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ประจําภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕61
เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์จึงกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ประจําภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒561 ดังนี้
๑. วิธีการลงทะเบียนเรียนผ่าน MIS Center
๑.๑ นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคําปรึกษาในรายวิชาที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน
ก่อนวันที่ที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน
๑.๒ สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ และนักศึกษาทุกชั้นปีที่มีผลการเรียนอยู่ในภาวะรอพินิจ
ทุกคน จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนผ่าน MIS Center ได้ จนกว่าอาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้อนุมัติให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน ที่ http://intranet.pn.psu.ac.th ที่ระบบช่วยอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษา ที่เมนูผู้ใช้ คลิกที่
เมนูล็อค/ปลดล็อคการลงทะเบียน
๑.๓ นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนต้องลงทะเบียนเรียน เพิ่ม ถอน และเปลี่ยนกลุ่ม
วิชาเรียนด้วยตนเองผ่าน MIS Center
๑.๔ นักศึกษาชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยเลือก
วิธีการชําระเงินวิธีใดวิธีหนึ่งจาก ๒ วิธีต่อไปนี้
๑.๔.๑ วิธีที่ ๑ ชําระด้วยการหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสงขลานครินทร์ (ปัตตานี) ซึ่งนักศึกษาที่เลือกวิธีนี้ บัญชีเงินฝากต้องมีสถานะที่ใช้งานได้และต้องฝากเงินเผื่อสําหรับ
หักค่าธรรมเนียมรายปีของบัตร ATM ID CARD ด้วย
๑.๔.๒ วิธีที่ ๒ ชําระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (ระบบ Bill Payment) ของธนาคารไทยพาณิชย์
หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ
๑.๕ การเลือกวิธีการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง
วิธีการชําระเงินได้ทุกภาคการศึกษาภายในวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด จาก MIS Center ที่กลุ่มเมนูระบบการเงิน
ที่เมนู “เปลี่ยนวิธีการชําระเงินค่าลงทะเบียน” กรณีนักศึกษาไม่เลือกวิธีการชําระเงิน จะถือว่านักศึกษาเลือกวิธีที่ ๑
ชําระเงินด้วยการหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสงขลานครินทร์ (ปัตตานี) กรณีไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ มหาวิทยาลัยจะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน และจะยกเลิก
ผลการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ต่อไป
๒. วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา
๒.๑ วันสุดท้ายที่นักศึกษาขอความเห็นชอบในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ด้วยตนเอง หรือทาง E–mail หรือวิธีการอื่นๆ แล้วแต่การตกลงร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา
คือวันจันทร์ที่ ๒7 พฤษภาคม ๒๕๖2
/๒.๒ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑…

-๒๒.๒ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และนักศึกษาภาวะรอพินิจทุกคน อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้อนุญาตให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ Intranet ที่ http://intranet.pn.psu.ac.th ที่ระบบช่วยอาจารย์ที่ปรึกษา
ดูแลนักศึกษา ที่เมนูผู้ใช้ คลิกที่ เมนูล็อค/ปลดล็อคการลงทะเบียนเรียน
๓. สถานที่ในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาผ่านระบบ
MIS Center ได้ทุกแห่งที่มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ระบบลงทะเบียน
แนะนําให้ใช้โปรแกรม Internet Explorer
๔. วันเวลาที่กําหนดให้ลงทะเบียนและเปลี่ยนแปลงวิชาเรียนผ่าน MIS Center ในระหว่างวันพุธ
ที่ 29 พฤษภาคม - วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน ๒๕62 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๒๔.๐๐ น. โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม ๒๕๖2
- นักศึกษารหัส ๕3 - ๕9
วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖2
- นักศึกษารหัส 60
วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๖2
- นักศึกษารหัส 61
วันเสาร์ ที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน ๒๕๖2 - นักศึกษาที่ยงั ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ตามวันที่กําหนดไว้ข้างต้น
๕. วันเปิดภาคและเข้าชั้นเรียน คือ วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน ๒๕๖2
นักศึกษาทุกคนต้องเข้าชั้นเรียนในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในชั่วโมงแรก เพื่อรับฟังข้อตกลง
เกี่ยวกับรายวิชา รวมทั้งเป็นการยืนยันสิทธิ์ว่าเป็นผู้ลงทะเบียนรายวิชานั้นๆ หากนักศึกษาคนใดมีเหตุจําเป็นไม่
สามารถเข้าเรียนได้ ขอให้มีหนังสือแจ้งปัญหาและอุปสรรคต่ออาจารย์ประจําวิชา เพื่ออาจารย์ประจําวิชาจะได้ไม่
แจ้งชื่อนักศึกษาให้งานทะเบียนฯ ถอนรายชื่อออกจากการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
๖. วันลงทะเบียนเรียนช้าโดยเสียค่าปรับ และเพิ่มวิชาเรียนด้วยตนเองผ่าน MIS Center
วันจันทร์ที่ 3 - วันอังคารที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖2 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๒๔.๐๐ น.
๗. วันถอนวิชาเรียน
๗.๑ วันถอนวิชาเรียนด้วยตนเองผ่าน MIS Center โดยรายวิชาที่ถอนจะไม่ปรากฏในใบประมวลผล การศึกษา ระหว่างวันจันทร์ที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน ๒๕๖2 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๒๔.๐๐ น.
๗.๒ วันถอนวิชาเรียนโดยรายวิชาที่ถอนจะปรากฏสัญลักษณ์ W (Withdrawn) ในใบประมวลผลการศึกษาในระหว่างวันจันทร์ที่ ๑0 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม ๒๕๖2 โดยนักศึกษาต้องยื่นบัตรถอนวิชาเรียน
ที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนด้วยตนเอง ได้ที่งานทะเบียนฯ ในวันและเวลาราชการ
๘. วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้สัญลักษณ์ I ประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕61 ของนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ๒๕61 คือ วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน ๒๕๖2
๙. การชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
๙.๑ นักศึกษาเปลี่ยนแปลงวิธีการชําระเงินได้ในระหว่างวันพุธที่ 29 พฤษภาคม - วันอาทิตย์
ที่ 9 มิถุนายน ๒๕๖2 หากพ้นกําหนดแล้วนักศึกษาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการชําระเงินได้อีก
๙.๒ กรณีนักศึกษาไม่เลือกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการชําระเงิน มหาวิทยาลัยจะถือว่านักศึกษา
เลือกวิธีชําระด้วยการหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)
๙.๓ นักศึกษาที่เลือกวิธีชําระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (ระบบ Bill Payment) ให้นักศึกษาพิมพ์
ใบแจ้งการชําระเงิน และนําใบแจ้งการชําระเงินนั้น ไปชําระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์หรือธนาคารกรุงไทยหรือ
/ธนาคารกรุงเทพ…

-๓ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑3 - วันศุกร์ที่ ๑4 มิถุนายน ๒๕๖2 หากพ้น
กําหนดดังกล่าว นักศึกษาจะไม่สามารถเรียกพิมพ์ใบแจ้งการชําระเงิน และชําระเงินด้วยวิธีนี้ได้อีก
๙.๔ นักศึกษาที่เลือกวิธีชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยการหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร
ไทยพาณิชย์ สาขาสงขลานครินทร์ (ปัตตานี) มหาวิทยาลัยกําหนดหักเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านบัญชีเงินฝาก
ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน ๒๕๖2 ดังนั้น ให้นักศึกษานําเงินเข้าบัญชีเงินฝากฯ ภายในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน ๒๕๖2
ก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น. (นักศึกษาที่เลือกวิธีนี้บัญชีเงินฝากต้องมีสถานะใช้งานได้ และต้องฝากเงินเผื่อสําหรับหัก
ค่าธรรมเนียมรายปีของบัตร ATM ID CARD ด้วย)
๙.๕ ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาด้วยตนเองผ่าน MIS Center โดยนักศึกษาต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงินก่อนพิมพ์
ลงกระดาษ เช่น ต้องไม่มีชื่อเว็บไซต์หรือวันที่หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ปรากฏอยู่ ที่ส่วนหัวและส่วนท้ายกระดาษ และต้องมีเพียงหนึ่งหน้าเท่านั้น โดยนักศึกษาสามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน ๒๕๖2 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2

(ลงชื่อ)
มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สําเนาถูกต้อง
(นายเซาพี แคและ)
นักวิชาการอุดมศึกษา

เซาพี/ร่าง/พิมพ์/ทาน

