
 
(สําเนา) 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เร่ือง   การชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน    ภาคการศึกษาฤดูรอน  ปการศกึษา   ๒๕๕๐ 

และภาคการศกึษาที่ ๑   ปการศึกษา   ๒๕๕๑  (สําหรับนกัศึกษากอนรหัส ๕๑) 
เขตการศึกษาสุราษฎรธาน ี

----------------------------------------------------------------- 
  

ตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมกีารลงทะเบียนเรียน ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๕๐   
ระหวางวันที่  ๒๘ มกราคม - ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๑   และลงทะเบยีนเรยีนสาย เพิ่ม - ถอนวิชาเรียน  ระหวางวันที่ 
๒๔ – ๒๕ มนีาคม ๒๕๕๑  และลงทะเบยีนเรียนประจาํภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศกึษา ๒๕๕๑ ระหวางวนัที่ ๑๑  
กุมภาพนัธ - ๒๓ มีนาคม  ๒๕๕๑, วนัที ่๑๙ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ และลงทะเบยีนเรยีนสาย  เพิ่ม - 
ถอนวิชาเรียน  ระหวางวันที่  ๒ – ๘  มิถุนายน ๒๕๕๑  สําหรับนักศกึษากอนรหัส ๕๑ นั้น 

มหาวิทยาลัยไดกําหนดการชาํระเงินคาลงทะเบียนเรียน ๒ วิธี คือโดยหักผานบัญชีธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) สาขาสุราษฎรธานี และการชําระเงนิโดยระบบ Bill Payment ผานธนาคารกรุงไทย จํากดั, 
ธนาคารกรุงเทพ  จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณชิย จํากดั(มหาชน) ไดทุกสาขาทั่วประเทศ โดยนักศกึษา
ตองเลือกวิธีการชําระเงิน วธีิใด  วิธีหนึ่งทางเว็บไซต  https://sis.surat.psu.ac.th  ไดทุกภาคการศึกษา  

สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน   ปการศึกษา   ๒๕๕๐    มีรายละเอียดดังนี้ 
๑. นักศึกษาสามารถเลือก หรือเปล่ียนวิธีการชําระเงินไดระหวางวันที่ ๒๔ - ๓๐ มีนาคม   

๒๕๕๑    หากเลยกําหนดวันขางตน       นักศึกษาจะไมสามารถเลือก   หรือเปล่ียนแปลงวิธีการชําเงินไดอีก    
หากนักศึกษาไมไดเลือก       มหาวิทยาลัยจะถือวานักศึกษาเลือกวิธีการชําระเงิน    โดยหักผานบัญชีธนาคาร   
ไทยพาณิชย   จํากัด  (มหาชน)     สาขาสุราษฎรธานี 

๒. การชําระเงินโดยหักผานบัญชีธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด (มหาชน)  สาขาสุราษฎรธานี   
กําหนดใหหักเงินคาลงทะเบียนผานบัญชี   ในวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๑   โดยนักศึกษาตองนําเงินเขาบัญชีกอน
เวลา  ๑๕.๓๐ น.  ของวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๑ 

๓. การชําระเงินโดยระบบ  Bill   Payment  ผานธนาคาร ใหนักศึกษาพิมพใบแจงการชําระเงิน 
ไดที่เว็บไซต  https://sis.surat.psu.ac.th/BillPayment   และนําใบแจงการชําระเงิน   ไปชําระเงินที่ธนาคารตามที่
ระบุขางตน  ในระหวางวันที่ ๑ - ๙  เมษายน  ๒๕๕๑    กอนเวลา  ๑๕.๓๐ น.  ของวันที่ ๙  เมษายน  ๒๕๕๑   
หากเลยกําหนดขางตนนักศึกษาไมสามารถเรียกพิมพใบแจงการชําระเงินไดอีก 

สําหรับภาคการศึกษาที่ ๑    ปการศึกษา   ๒๕๕๑    มีรายละเอียดดังนี้ 
๑. นักศึกษาสามารถเลือก หรือเปลี่ยนวิธีการชําระเงินไดระหวางวันที ่๒ – ๘ มิถุนายน  ๒๕๕๑     

หากเลยกําหนดวันขางตน      นักศึกษาจะไมสามารถเลือก   หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการชําเงินไดอีก      หากนกัศึกษา 
 

 
/๒. ไมไดเลือก…



 - ๒ -
 

ไมไดเลือก   มหาวิทยาลัยจะถือวานักศึกษาเลือกวิธีการชําระเงินโดยหักผานบัญชีธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด  
(มหาชน)     สาขาสุราษฎรธานี 

๒. การชําระเงินโดยหักผานบัญชีธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด (มหาชน)  สาขาสุราษฎรธานี  
กําหนดใหหักเงินคาลงทะเบียนผานบัญชี   ในวันที่  ๑๘ มิถุนายน  ๒๕๕๑ โดยนักศึกษาตองนําเงินเขาบัญชีกอน
เวลา  ๑๕.๓๐ น.  ของวันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๑ 

๓. การชําระเงินโดยระบบ  Bill   Payment   ผานธนาคาร   ใหนักศึกษาพิมพใบแจงการชําระเงิน 
ไดที่เว็บไซต  https://sis.surat.psu.ac.th/BillPayment   และนําใบแจงการชําระเงิน   ไปชําระเงินที่ธนาคารตามทีร่ะบุ
ขางตน  ในระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๘  มิถุนายน   ๒๕๕๑   กอนเวลา ๑๕.๓๐ น.  ของวันที่ ๑๘ มิถุนายน   ๒๕๕๑   
หากเลยกําหนดขางตนนักศึกษาไมสามารถเรียกพิมพใบแจงการชําระเงินไดอีก 

ทั้งนี้  หากนักศึกษาไมดําเนนิการตามขอ ๒  หรือขอ ๓ หรือเหตุใด ๆ   ที่มหาวิทยาลัยไมสามารถหักบัญชี
คาลงทะเบียนตามวันที่กําหนดได  หรือหากนกัศึกษาเลือกชําระเงินแบบ Bill  Payment แตไมไดชําระเงนิผาน
ธนาคารภายในวันทีก่ําหนดไว  หรือเลยระยะเวลาที่นกัศึกษาขอผอนผันคาลงทะเบียนเรียน  นักศึกษาตองชําระ
คาลงทะเบียนเรียน   พรอมคาปรับสาย  ๕๐๐  บาท  โดยมหาวิทยาลัยจะไมยกเลิกการลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชา
ของนักศึกษา  นักศึกษามีสิทธ์ิเขาเรียน  และเขาสอบทุกรายวิชา  และผลการศึกษาจะมีผลตอสถานภาพนักศึกษา แต
นักศึกษาตองมาดําเนินการชําระเงินโดยเร็ว มิฉะนั้น จะไมมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปได อนึง่  
แมนักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาไปแลว นักศึกษาตองชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน พรอมคาปรับสาย  
๕๐๐  บาท 

กรณีที่นักศึกษาไมไดชําระเงินคาลงทะเบียน  ตามขอ  ๒  และขอ ๓ ใหนักศึกษาติดตอกิจกรรมทะเบียน
และประมวลผล   เพื่อรับใบนําชําระเงินคาลงทะเบียน และชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน  พรอมคาปรับสาย  ๕๐๐  
บาท   ที่กิจกรรมบริหารงบประมาณ    เขตการศึกษาสุราษฎรธานี   โดยนักศึกษาไมตองเขียนคํารองขอลงทะเบียน
เรียนใหม      และหากนักศึกษาไมชําระเงินในภาคการศึกษาใด ๆ   จะไมสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ถัดไปได 

 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน   
 

   ประกาศ   ณ   วันที ่  ๒๓   มกราคม    พ. ศ.  ๒๕๕๑ 
 
 

      
 

สําเนาถูกตอง 
 
(นางสาวเครือวัลย   ธรรมบํารุง) 
นักวิชาการอุดมศึกษา 

           ลงชื่อ                   เสียง       กฤษณีไพบูลย 
(ผูชวยศาสตราจารย  ดร. เสยีง    กฤษณีไพบูลย ) 

รองอธิการบดีเขตการศึกษาสุราษฎรธานี  ปฏิบัติราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เครือวัลย/รางพิมพ/ทาน 


