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ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เร่ือง  การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม  ประจําปการศึกษา 2553 
วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   ขอประกาศใหผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    
วิทยาเขตสุราษฎรธานี  ประจําปการศึกษา 2553  ทราบเกี่ยวกับการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา           
การปฐมนิเทศ   การทําบัตรประจําตัวนักศึกษา  การลงทะเบียนเรียน  การเขาชั้นเรียน  รายละเอียดเกี่ยวกับ
คาใชจายตางๆ   หอพัก   การศึกษาวิชาทหาร  และอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของกับนักศึกษาใหม 

1.  การรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
 ผูสมัครเขาศึกษาที่ผานการคัดเลือกแลว   ยังไมนับวาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจนกวาจะได
ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา และรายงานตัวขอขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร     
ซึ่งจะตองดําเนินการ ดังนี้ 
 1.1 การชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา   ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา  2553 ใหชําระเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาโดยผานระบบ  Bill payment  ธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด  (มหาชน)   ธนาคารกรุงไทย  
จํากัด  และธนาคารกรุงเทพ  จํากัด  (มหาชน)   ไดทุกสาขา ทั่วประเทศ  ตามระยะเวลาที่กําหนดในประกาศของ 
แตละวิธีสอบคัดเลือก และ เมื่อชําระเงินดังกลาวขางตนแลว  มหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินใหในทุกกรณี แมวาทาน
จะขอสละสิทธิ์การเขาศึกษาในภายหลัง 
 1.2  คาธรรมเนียมการศึกษา  (แบบเหมาจาย  11  รายการ  ไดแก  คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา        
คาบํารุงมหาวิทยาลัย  คาบํารุงสื่อการเรียนรู  คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา  คาบํารุงสุขภาพ  คาบํารุงเครือขาย
คอมพิวเตอร  คาหนวยกิต  คาธรรมเนียมพิเศษ  คาเอกสารลงทะเบียนเรียน  คาบัตรประจําตัวนักศึกษา  และ       
คาประกันทรัพยสินมหาวิทยาลัย)  
  1.2.1 ภาคปกติ  มีอัตราดังตอไปนี้ 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาละ 15,000  บาท 
   คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ  ภาคการศึกษาละ 13,000  บาท 
  1.2.2 ภาคฤดูรอน  เรียกเก็บเหมาจายเปนชวงหนวยกิต โดยแบงเปน 3 ชวง ดังนี้ 
   1.ลงทะเบียน 1-3 หนวยกิต    ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท
   2.ลงทะเบียน 4-6 หนวยกิต    ภาคการศึกษาละ 4,500 บาท
   3.ลงทะเบียน 7-9 หนวยกิต    ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท
  1.2.3 คาธรรมเนียมการศึกษานี้  ไมรวมคาหอพักและคาใชจายสวนตัว 
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 1.3 การรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
  ใหนักศึกษานําหลักฐานการรายงานตัว   แสดงตอเจาหนาที่รับรายงานตัว  ตามขอ 1.4 

1.3.1 วันเวลารายงานตัว  ในวันจันทร  ท่ี  31  พฤษภาคม  2553  เวลา  09.00-13.00 น. 
1.3.2 สถานที่รายงานตัว  ณ  อาคารศูนยบริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร  วิทยาเขตสุราษฎรธานี  ดังนี้ 
คณะ/สาขาวิชา สถานที่รายงานตัว 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ หอง UD193 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม หอง UD194 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมยาง หอง UD195 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ หอง UD172 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หอง UD176 

     สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม หอง UD177 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ  

สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ หอง UD183 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ หอง UD184 
สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ หอง UD185 
สาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ หอง UD171 

 

1.3.3 ผูที่ไมสามารถไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาไดตามวัน เวลาที่กําหนด  จะตอง 
ยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัย  เพื่อชี้แจงเหตุผลเปนลายลักษณอักษร  ภายใน  7  วัน     
นับจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหรายงานตัว  มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์  และหากไม
ไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนภายใน 1  สัปดาห  นับจาก
วันเปดภาคการศึกษา  และเขาชั้นเรียน  (ภายในวันท่ี 13  มิถุนายน  2553)  จะหมดสิทธิ์
เขาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไมวากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 

1.4 หลักฐานการรายงานตัว  มีดังนี้ 
1.4.1 ใบแสดงคุณวุฒิ  ไดแก  ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานชวง

ชั้นที่ 4  มัธยมศึกษาปที่ 4-6   ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  แลวแตกรณี  พรอม
ถายสําเนาเอกสารทั้งดานหนาและดานหลัง จํานวน 2 ฉบับ  และรับรองสําเนาถูกตอง  
(กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อตัว  ชื่อสกุล  ใหแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดวย) 

1.4.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  1  ฉบับ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
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1.4.3 สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  1  ฉบับ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
1.4.4 รูปถายภาพสีหนาตรง  ไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตาดํา  แตงเคร่ืองแบบนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ขนาด  1  นิ้ว  (จํานวน  1  รูป)  เขียนชื่อ-สกุล  รหัส
ประจําตัวนักศึกษาหลังรูปถาย 

1.4.5 ใบรายงานตัวเขาศึกษา  (นักศึกษาจะไดรับในวันสอบสัมภาษณ) 
1.4.6 เอกสารแสดงการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาที่ไดรับจากธนาคาร(สวนของ

นักศึกษา) 
1.5 การถายเอกสารสําหรับรายงานตัว ตองถายเอกสารขนาด A4 เทานั้น พรอมรับรองสําเนา 

ถูกตอง และเขียนรหัสประจําตัวนักศึกษาไวที่มุมขวาดานบนทุกใบ 
1.6 หากหลักฐานของนักศึกษา ตามขอ 1.4  ไมครบถวน มหาวิทยาลัยจะไมรับรายงานตัวเขา

ศึกษา โดยนักศึกษาจะตองขอผอนผันการรายงานตัวเขาศึกษา   จนกวานักศึกษาจะมี
เอกสารรายงานตัวครบถวน ทั้งนี้ไมเกิน 2 สัปดาห (นับจากวันเขาชั้นเรียน) และนักศึกษาที่
ไมไดรายงานตัวจะไมสามารถเขาระบบเพื่อลงทะเบียนเรียนผานเว็บได 

1.7 การรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาจะสมบูรณ เมื่อนักศึกษาไดสงเอกสารรายงานตัว       
ที่ถูกตอง ครบถวน และไดลงลายมือชื่อใน  บัญชีรายชื่อนักศึกษาใหม ไวเปนหลักฐานตอหนา
เจาหนาที่รับรายงานตัวแลว  

1.8 มหาวิทยาลัยจะประกาศรหัสนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาใหทราบในวันรายงานตัวเขาศึกษา 

2.  การทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 
 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทรขอแจงขอมูลเกี่ยวกับการทําบัตรประจําตัวนักศึกษา  เพื่อนักศกึษาเตรียมการ 
ในสวนที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 

2.1 มหาวิทยาลัยกําหนดใหนักศึกษาใหมทุกคนทําบัตรประจําตัวนักศึกษา  PSU ATM ID CARD  
เพื่อใชบริการตาง ๆ  ในมหาวิทยาลัย  เชน  หองสมุด  หองคอมพิวเตอร  ใชในการชําระ
คาธรรมเนียมการศึกษา  เปนตน  และเปนบัตร ATM  ของธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด (มหาชน)   

2.2 นักศึกษาจะตอง  ตรวจหมูโลหิตของตนเองมาลวงหนา  เพื่อกรอกในบัตรประจําตัว 
2.3 การทําบัตรประจําตัว  PSU ATM ID CARD  ตองใชเวลาประมาณ  1  เดือน  โดยมหาวิทยาลัย

จะออกบัตรประจําตัวนักศึกษาชั่วคราวพรอม Bar Code ใหกอน โดยใหนักศึกษานําบัตร
ประจําตัวประชาชนมาติดตอขอรับไดที่ศูนยสนเทศและการเรียนรู  ในวันที่  31 พฤษภาคม – 
2  มิถุนายน  2553 

2.4 เพื่อใหการดําเนินการทําบัตรประจําตัวนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงขอใหนักศึกษา
เตรียมหลักฐานในการทําบัตรประจําตัวนักศึกษา  และเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน)  สาขาสุราษฎรธานี  ดังนี้ 
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2.4.1 รูปถายสีหนาตรง  ไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตาดํา  แตงเคร่ืองแบบนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   ขนาด  1 นิ้ว  จํานวน  1  รูป  เขียนชื่อ – สกุล          
รหัสประจําตัวนักศึกษาหลังรูปถายใหเรียบรอย 

2.4.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน  1  ฉบับ 
2.4.3 ชําระเงินคาธรรมเนียมรายป 2553  จํานวน  100  บาท  สําหรับคาธรรมเนียมรายป

ของปตอๆ ไป  ธนาคารจะเรียกเก็บประมาณเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม  ของ      
ปนั้นๆ 

2.4.4 เปดบัญชีเงินฝากธนาคาร  100  บาทเปนอยางต่ํา 
2.5 นักศึกษาเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด (มหาชน)  สาขาสุราษฎรธานี          

ในวันจันทร  ท่ี  31  พฤษภาคม  2553  เวลา  09.00-13.00  น.  (วันรายงานตัว)  ณ  หอง  D265   
อาคารศูนยบริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต 
สุราษฎรธานี  โดยนักศึกษาตองเปดบัญชีก ับธนาคารใหแลวเสร็จภายในวัน/ เวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด   

*** หากมีขอสงสัยเร่ืองการรายงานตัว  ตดิตอ 0-7735-5040 ตอ 2121,2123 และ 2125 *** 
3.  กิจกรรมการพบอาจารยท่ีปรึกษา 
  -  กิจกรรมพบอาจารยที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษาใหม  วันท่ี  1  มิถุนายน  2553 เวลา  9.30-12.00 น.  
นักศึกษาจะตองเขารวมกิจกรรมพบอาจารยที่ปรึกษาทุกคน  เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน
รวมถึงการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน  โดยมหาวิทยาลัยขอกําหนดสถานที่พบอาจารยที่ปรึกษา  ดังนี้ 

 

คณะ/สาขาวิชา สถานที่รายงานตัว 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ หอง UD265 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม หอง UD266 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมยาง หอง B311-B312 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ หอง UD263 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หอง UD264 

     สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม หอง B309-B310 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ  

สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ หอง UD261 และ UD262 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ หอง UD358 
สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ หอง UD357 
สาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ หอง UB223 
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4.  การลงทะเบียนเรียน 

4.1 นักศึกษาจะตองเขารับฟงขั้นตอน/กระบวนเกี่ยวกับลงทะเบียนเรียนผานเว็บไซด พรอมกับ
ดําเนินการลงทะเบียนเรียนผานเว็บไซต       https://regist.surat.psu.ac.th 

      ในวันท่ี 2  มิถุนายน  2553  เวลา  08.30 – 17.30  น.  ตามกาํหนดการ  ดังนี้ 
 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เวลา 08.30-09.15  น.  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ 
  09.16-10.15  น.  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  
  10.16-10.45  น.  สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ  
  10.46-11.30  น.  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมยาง  
  11.31-12.00  น.  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  13.00-13.30  น.  สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม  
 คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 
เวลา 13.31-14.30 น.  สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ  
  14.31-15.30 น.  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ  
  15.31-16.30 น.  สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  16.31- 17.30 น.  สาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ  
  อนึ่ง  หากนักศึกษาไมเขารับฟงและดําเนินการตามกําหนดการขางตน  อาจทํา
ใหผลการลงทะเบียนของนักศึกษาไมสมบูรณ หรือไมถูกตอง หรือดําเนินการไมทันตาม
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และหากเปนเชนนั้นนักศึกษาอาจจะตองมีผลการลงทะเบียน
เรียนไมเปนไปตามแผนการศึกษา  หรืออาจไดระดับคะแนน  E หรือตองชําระคาปรับ
ลงทะเบียนชา ไมเกิน  500  บาท ดวย 

4.2 สถานที่ลงทะเบียนเรียน  ณ   หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 3 และ5 อาคารศูนยบริการ-              
วิชาการกลางและอาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

4.3 ผูที่ลงทะเบียนเรียนภายหลัง  วัน เวลา  ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว  จะตองชําระคาปรับวันละ  50  บาท  
นับต้ังแตวันเขาชั้นเรียน  (โดยนับรวมวันหยุดราชการ)  แตไมเกิน  500  บาท  และนักศึกษา
จะตองลงทะเบียนเรียนใหแลวเสร็จภายในวันที่  13   มิถุนายน  2553 

4.4 นักศึกษารับรหัสผานสําหรับการลงทะเบียน (PSU-Passport) ผานเว็บที่ ศูนยสนเทศและการเรียนรู
(หองเทคโนโลยีทางการศึกษา ชั้น 2 ตรงขามหองสมุด) ในวันที่  31 พฤษภาคม  - 2 มิถุนายน  
2553 

4.5 นักศึกษาตองอาน ขอปฏิบัติของนักศึกษาในการลงทะเบียนผานเว็บ และลงทะเบียนสาย เพิ่ม-
ถอน วิชาเรียน ในแตละภาคการศึกษากอนการลงทะเบียนเรียน  จากเว็บไซตของงานทะเบียน
และประมวลผล 
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5.  การบันทึกขอมูลประวัติสวนตัวนักศึกษาใหม 
 เพื่อใหขอมูลสวนตัวของนักศึกษามีความถูกตองสมบูรณ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดใหนักศึกษาบันทึก
ขอมูลประวัติสวนตัวผานระบบเครือขาย  (Internet)  ดวยตนเองโดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

5.1 ใหนักศึกษาบันทึกขอมูลประวัติสวนตัว  โดยเขาไปที่เว็บไซตของงานทะเบียนและประมวลผล  
http://reg.surat.psu.ac.th  คลิกที่  “ปอนขอมูลประวัตินักศึกษา (สน.1-2)”  และเขาสูระบบดวย 
PSU-Passport   หรือที่เว็บไซต   https://www.sn12.psu.ac.th 

5.2 นักศึกษาสามารถบันทึกขอมูลประวัติสวนตัว  ไดเมื่อนักศึกษารายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปน
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตสุราษฎรธานีเรียบรอยแลว  โดยจะตองบันทึก
ขอมูลประวัติสวนตัวใหเสร็จสิ้น  ภายในวันท่ี  18  มิถุนายน  2553 

5.3 นักศึกษาที่ไมบันทึกขอมูลประวัติสวนตัวใหถูกตองสมบูรณภายในวันที่กําหนด  จะไมสามารถ
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปได 

6.  การเขาชั้นเรียน 
 เขาชั้นเรียนใน วันจันทรท่ี  7  มิถุนายน  2553 
7.  การเขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศและตอนรับนักศึกษาใหม 
 -  กิจกรรมปฐมนิเทศสําหรับนักศึกษาใหม  วันท่ี  31  พฤษภาคม  2553  เวลา  18.00 – 22.00  น.   
 นักศึกษาใหมเขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมในระหวางวันท่ี 23-31 
พฤษภาคม  2553 
8.  การบริการหอพักมหาวิทยาลัย 

8.1 มหาวิทยาลัยเปดใหจองหอพักผานเว็บที่ http://student.psu.ac.th/dorm2 
8.2 มหาวิทยาลัยกําหนดเปดหอพักใหนักศึกษาเขาพัก ต้ังแต วันท่ี 20  พฤษภาคม 2553  เปนตนไป 
8.3 คาบํารุงหอพัก 

   1)  หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ  ภาคการศึกษาละ   2,800   บาท/คน 
    -  ภาคฤดูรอน    ภาคการศึกษาละ  1,800    บาท/คน 
    -  กรณีพักเปนรายเดือน   เดือนละ      900     บาท/คน 
    -  กรณีบุคคลภายนอก   คืนละ      160     บาท/คน  
       จํานวนผูเขาพักหองละ 3 คน 
   2)  หอพักนักศึกษาในกํากับของมหาวิทยาลัยฯ ภาคการศึกษาละ    5,600   บาท/คน 
              คาประกันหอพัก 1,500  บาท/คน  จํานวนผูเขาพัก หองละ  2 คน  

***หากมีขอสงสัยเร่ืองหอพักมหาวิทยาลัย ตดิตอ 0-7735-5040 ตอ 2120,2150,2151*** 
*** หรือสําหรับหอพักสหกรณ(หอในกํากับ) ติดตอ 0-7727-6001-2  *** 
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9.  การศึกษาวิชาทหาร และการขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหาร 
9.1 การศึกษาวิชาทหาร (นศท.)  นักศึกษาท่ีตองการศึกษาวิชาทหาร  สามารถกรอกใบสมัคร

นักศึกษาวิชาทหาร  และสงหลักฐานประกอบ ณ หองงานกิจการนักศึกษา อาคารศูนยบริการ
วิชาการกลางและอาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตสุราษฎรธานี ในวัน
รายงานตัว  วันจันทรท่ี 31 พฤษภาคม 2553  ดังนี้ 
1) รูปถายคร่ึงตัว  แตงเคร่ืองแบบนักศึกษาทหาร  ไมสวมหมวกและตัดผมสั้น ขนาด 3x4 ซม.  

จํานวน 3 รูป 
2) สําเนาการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล (ถามี)  จํานวน 1 ฉบับ 
3) สําเนาใบทหารกองเกิน (สด.9)  จํานวน 1 ฉบับ 
4) ใบแจงยายวิชาทหารจากสถาบันการศึกษาเดิม(สําหรับผูที่เคยฝกวิชาทหารที่จังหวัดยะลา  

พัทลุง  และสงขลา ไมตองใช) 
5) สําเนาใบคํารองขอมีบัตรประจําตัวประชาชนหรือสูติบัตร  จํานวน 2 ฉบับ 
6) ใบรับรองแพทย  จํานวน 1 ฉบับ 
7) ใบรับรองการศึกษาหรือประกาศนียบัตร  จํานวน 2 ฉบับ 
8) สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน 2 ฉบับ 

***หากมีขอสงสัยเร่ืองการศึกษาวิชาทหาร  ติดตอ  0-7735-5040 ตอ 2120*** 
 

9.2 การขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหาร 
สําหรับผูที่ไมไดศึกษาวิชาทหารหรือผูที่เคยศึกษาแตไมสําเร็จการศึกษาชั้นปที่ 3  จะตองดําเนินการ 

ขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกับทางมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
การขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการ  แบงออกเปน 2 ขั้นตอน  คือ 
1) นักศึกษาที่มีอายุครบ  20  ปบริบูรณ  (อายุยางเขา 21 ป)  ในปการศึกษา 2553  นักศึกษาที่

เกิด พ.ศ. 2533  จะตองเขียนคํารองพรอมแนบสําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน (สด.9)  และ
สําเนาหมายเรียก (สด.43)  โดยนักศึกษาติดตอขอรับได ณ ที่วาการอําเภอที่นักศึกษาขึ้น
ทะเบียนทหารกองเกิน  อยางละ 2  ฉบับ 

2) หลังจากไดดําเนินการผอนผันการตรวจเลือกกับทางมหาวิทยาลัยแลว  จะตองไปแสดงตัว
ตอคณะกรรมการตรวจเลือกทุกปในวัน เวลา และสถานที่  ที่ระบุในหมายเรียก  แลวแจงตอ 

คณะกรรมการตรวจเลือกวาตนขอผอนผันฯ  ไวในฐานะนักศึกษา  พรอมนําเอกสารตอไปนี้ แสดง
ตอคณะกรรมการตรวจเลือก 

- บัตรประจําตัวประชาชน -     ใบสําคัญทหารกองเกิน (สด.9) 
- บัตรประจําตัวนักศึกษา  -     หมายเรียก  (สด.43) 
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 ทั้งนี้  นักศึกษาตองดําเนินการสงคํารองขอผอนผันเขารับการตรวจเลือกเขารับราชการทหาร  พรอม
หลักฐานมายังฝายกิจการนักศึกษา  ในวันรายงานตัว  วันจันทร ที่ 31 พฤษภาคม  2553  หากมีเหตุขัดของไม
สามารถสงคํารองพรอมหลักฐานไดภายในวันที่กําหนด  นักศึกษาตองติดตองานกิจการนักศึกษาเพื่อดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2553 และหากนักศึกษาไมย่ืนคํารองพรอมหลักฐานภายในวันท่ีกําหนด  
จะถือวานักศึกษาไมประสงคผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหาร 

***หากมีขอสงสัยเร่ืองการขอผอนผันการตรวจเลือกฯ  ติดตอ  0-7735-5040 ตอ 2120*** 
10.  การยายท่ีอยู 
 นักศึกษาที่มิไดมีทะเบียนบานอยูในจังหวัดสุราษฎรธานี     ที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตสุราษฎรธานี  ตองสงบัตรประกันสุขภาพ  และจะตองยายทะเบียนบานนักศึกษา เขามาอยูในวิทยาเขต
สุราษฎรธานี  เพื่อความสะดวกในการจัดทําบัตรประกันสุขภาพ  ใหแกนักศึกษาตอไป 
 สถานที่ที่นักศึกษาตองยายเขา  คือ  บานเลขท่ี 31  ม. 6 ต.มะขามเตี้ย  อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี  84000  
โดยนักศึกษาหรือผูปกครองไปแจงยายที่อําเภอที่นักศึกษาอาศัยอยู  แลวนําใบแจงยายที่ทางอําเภอออกใหพรอม
บัตรประกันสุขภาพ  มาสงในวันรายงานตัว  วันจันทร  ท่ี 31 พฤษภาคม 2553  ณ อาคารศูนยบริการวิชาการกลาง
และอาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตสุราษฎรธานี หลังจากยายทะเบียนบานแลวให
นักศึกษาขอคัดสําเนาทะเบียนบานดวยตนเอง  ณ ที่วาการอําเภอเมืองสุราษฎรธานี   

 ท้ังนี้  หากนักศึกษาไมยายท่ีอยูและไมสงบัตรประกันสุขภาพ  ภายในวันท่ีกําหนด  มหาวิทยาลัยจะ
ถือวานักศึกษาไมประสงคทําบัตรประกันสุขภาพ และหากนักศึกษาเจ็บปวยจะตองเสียคาใชจายในการรักษา 
พยาบาลดวยตนเอง 

***ตองการขอมูลเพิ่มเติม   ติดตอ  0-7735-5040 ตอ 2120*** 
11.  ทุนการศึกษา 

11.1 ทุนทํางานแลกเปลี่ยน  เปนทุนที่จัดสรรใหนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามประกาศทุน  และ
ประสงคจะทํางานกับหนวยงานตางๆ  ในมหาวิทยาลัยฯ  โดยจะตองทํางานไมต่ํากวา 80 
ชั่วโมง ๆ ละ 35 บาท เปดรับสมัครประมาณเดือนมิถุนายน ของทุกป 

11.2 ทุนทั่วไป  เชน  ทุนบริษัทตางๆ  จะเปดรับสมัครตามวัน เวลา  ที่เจาของทุนแจงมา  ทั้งนี้
นักศึกษาสามารถติดตามขาวสารการรับสมัคร และประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษา 
ประเภทตางๆ  ไดที่บอรดประชาสัมพันธหนางานกิจการนักศึกษา อาคารบริการวิชาการกลาง
และอาคารเรียนรวม และที่เว็บไซต  งานกิจการนักศึกษา  http://office.surat.psu.ac.th/student/ 
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11.3 นักศึกษาที่มีความประสงคจะสมัครขอกูทุนกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา  โปรดติดตาม
ประกาศการรับสมัครที่เว็บไซต www.surat.psu.ac.th  หัวขอกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
และสามารถสมัครและกรอกใบสมัครไดที่ www.studentloan.or.th และบอรดประชาสัมพันธ 
หนาหอง งานกิจการนักศึกษาและบอรดประชาสัมพันธของหอพักนักศึกษาทุกหอ    

***หากมีขอสงสัยเร่ืองทุนการศึกษา  ติดตอ  0-7735-5040 ตอ 2119,2120*** 
12.  การรับ - สงไปรษณียภัณฑ 

12.1 แนะนําวิธีการจาหนาซองจดหมาย 
   กรุณาสง ชื่อ – สกุล (ระบุชื่อ – สกุลนักศึกษา) 
     หอพักหญิง/ชาย  อาคาร (ระบุเลขท่ีอาคาร) 
     หองพักหมายเลข (ระบุหมายเลขหองพักนักศึกษา) 
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
     31  หมู  6  ตําบลมะขามเตี้ย  อําเภอเมือง 
     จังหวัดสุราษฎรธานี  84000 
 12.2 การสงธนาณัติ  สั่งจายไปรษณียขุนทะเล 

12.3 การรับ – สง พสัดุ  จดหมาย  หรือการใชบริการของบริษัทขนสง  เชน  รถจักรยานยนต  หรือ
ของมีคาอ่ืนๆ    จาหนาซองใหชัดเจน  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

   กรุณาสง ชื่อ – สกุล (ระบุชื่อ – สกุลนักศึกษา) 
     หอพักหญิง/ชาย  อาคาร (ระบุเลขท่ีอาคาร) 
     หองพักหมายเลข (ระบุหมายเลขหองพักนักศึกษา) 
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตสุราษฎรธานี 
     31  หมู  6  ตําบลมะขามเตี้ย  อําเภอเมือง 
     จังหวัดสุราษฎรธานี  84000 
   (ควรระบุหมายเลขโทรศัพทของนักศึกษาไวดวย  เพื่อความสะดวกในการติดตอ) 
 อน่ึงนักศึกษาจะตองนัดหมายวัน เวลา กับผูสงใหตรงกัน  ท้ังนี้ หากเจาหนาท่ีของบริษัทขนสงไม
สามารถติดตอกับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยได  นักศึกษาจะตองติดตอขอรับของดวยตนเองที่บริษัท 
13.  บริการดานสุขภาพ  

13.1 บริการดานสุขภาพในเวลาราชการ  ที่หองงานกิจการนักศึกษา อาคารบริการวิชาการกลาง
และอาคารเรียนรวม เวลา 08.30 – 16.30 น. 

13.2 บริการตรวจสุขภาพนอกเวลาราชการ  โดยพยาบาลวิชาชีพ  ณ  อาคารหอพักวิจัย  สํานักงาน
หอพัก  ทุกวันจันทร – ศุกร  เวลา  18.00 – 22.00 น. หยุดวันเสาร-อาทิตย 

***หากมีขอสงสัยเร่ืองบริการดานสุขภาพ  ติดตอ  0-7735-5040 ตอ 2120,2127*** 

http://www.surat.psu.ac.th/





