
 
 
 

 
 

ประกาศคณะเศรษฐศาสตร ์
เร่ือง  แนวทางการขอผ่อนช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 

1/2564 
************************ 

  

 เพือ่ใหก้ารด าเนินการเกีย่วกบัการขอผ่อนช าระค่าธรรมเนียมการศกึษา ของคณะเศรษฐศาสตร ์
ระดบัปรญิญาตร ี ภาคการศกึษาที ่ 1/2564 เป็นไปอย่างเรยีบรอ้ยและเกดิประสทิธภิาพ จงึสมควรออก
ประกาศแนวทางการผ่อนช าระค่าธรรมเนียมการศกึษา คณะเศรษฐศาสตร ์ ระดบัปรญิญาตร ี ภาค
การศกึษาที ่1/2564 ดงัต่อไปน้ี 

1. การขอผ่อนช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ต้องเป็นนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ระดบั
ปรญิญาตร ีโดยขอแบบค ารอ้งขอผ่อนช าระค่าธรรมเนียมการศกึษา ทีค่ณะเศรษฐศาสตร ์

2. อตัราค่าธรรมเนียมการศกึษา ใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั 
3. การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การ

ลงทะเบยีนเรยีน 
4. การขอผ่อนช าระค่าธรรมเนียมฯ ใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั เรื่อง การลงทะเบยีน

เรยีน 
5. นักศกึษาทุกชัน้ปีสามารถผ่อนช าระ โดยก าหนดให้เป็น 3 งวด คอื ช าระงวดที ่1 รอ้ยละ 

40 งวดที ่2 รอ้ยละ 30 และงวดที ่3 รอ้ยละ 30 ของอตัราค่าธรรมเนียมการศกึษา 
6. ใหน้ักศกึษากรอกขอ้มูลในแบบค ารอ้งและใหผู้ป้กครองลงลายมอืชื่อรบัรองว่ามเีหตุความ

จ าเป็นต้องขอผ่อนช าระฯ โดยแนบหลกัฐานส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูป้กครอง 
ยื่นต่ออาจารยท์ีป่รกึษา และงานบรกิารการศกึษา เพือ่พจิารณาอนุมตัติามล าดบั 

7. หากคณะฯ ตรวจสอบพบว่าผู้ปกครองไม่ได้ให้ผ่อนช าระ หรอืนักศกึษาให้ขอ้มูลอนัเป็น
เทจ็ จะตอ้งถูกด าเนินการพจิารณาโทษทางวนิยัของนกัศกึษาต่อไป 

8. นักศกึษาที่ไม่ผ่อนช าระส่วนที่คงค้างภายในก าหนด จะไม่มสีทิธิส์อบและ/หรอืไม่มสีิทธิ ์
ลงทะเบยีนในภาคการศกึษาถดัไป  

9. ใหร้องคณบดฝ่ีายวชิาการ หรอืผูท้ีค่ณะมอบหมาย เป็นผูพ้จิารณาขัน้ต้น และเสนอคณบดี
เป็นผูอ้นุมตัใิหถ้อืเป็นทีสุ่ด 
 

  ประกาศ  ณ  วนัที ่  27     มถิุนายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 (ดร.สนิาด  ตรวีรรณไชย) 
 คณบดคีณะเศรษฐศาสตร ์



ค ำร้องขอผ่อนช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ (ส ำหรับนักศึกษำปริญญำตรี) 
คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

 

วันท่ี  เดือน   พ.ศ.   

 
1. เรื่อง ขอผ่อนช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ในภำคกำรศึกษำที่ 1/2564 
 เรียน คณบดีคณะเศรษฐศำสตร์ 
 
  ข้าพเจ้า รหัสนักศึกษา  

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชา ช้ันปีท่ี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม  

จึงขอยื่นค าร้องเพื่อขอผ่อนช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ ปีการศึกษา  

จ านวนเงิน  บาท  
  เนื่องจาก   
      
      
 
โดยจะน าเงินมาผ่อนช าระ จ านวน 3 งวด ดังนี้ 
 
    

 ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 1 ถึง 4 
งวดที่ 1 วันท่ี............เดือน มิถุนายน  2564 จ านวน 5,120 บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) พร้อมใบเสร็จการช าระเงิน 

(ช ำระงวดแรกร้อยละ 40)  
งวดที่ 2 วันท่ี............เดือน กรกฎาคม 2564 จ านวน 3,840 บาท (สามพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) พร้อมใบเสร็จการช าระเงิน 

(ช ำระงวดที่สองร้อยละ 30) 
งวดที่ 3 วันท่ี.............เดือน สิงหาคม 2564 จ านวน 3,840 บาท (สามพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) พร้อมใบเสร็จการช าระเงิน 

(ช ำระงวดสุดท้ำยคงเหลือ)  
 
  

 ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 5 ขึ้นไป 
งวดที่ 1 วันท่ี............เดือน มิถุนายน  2564 จ านวน 2,560 บาท (สองพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)พร้อมใบเสร็จการช าระเงิน 

(ช ำระงวดแรกร้อยละ 40)  
งวดที่ 2 วันท่ี............เดือน กรกฎาคม 2564 จ านวน 1,920 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) พร้อมใบเสร็จการช าระเงิน 

(ช ำระงวดที่สองร้อยละ 30) 
งวดที่ 3 วันท่ี.............เดือน สิงหาคม 2564 จ านวน 1,920 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) พร้อมใบเสร็จการช าระเงิน 

(ช ำระงวดสุดท้ำยคงเหลือ)  
 
   
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ลงช่ือ)   

โทรศัพท์ท่ีติดต่อสะดวก   

 
 
 
 
 
 



2. ค ำรับรองของผู้ปกครอง 
  ข้าพเจ้า ที่อยู่บ้านเลขที่  

หมู่ที่ ต าบล ซอย ถนน  
อ าเภอ  จังหวัด เป็นผู้ปกครองของ  

โดยมีความสัมพันธ์เป็น    บิดา      มารดา       อื่นๆ (ระบุ)  โดยความชอบธรรม 
ขอรับรองว่าค าร้องข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และหากนักศึกษาผู้นี้ไม่น าเงินมาช าระตามก าหนด 

ข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบทุกประการ 
เอกสารประกอบ   ส าเนาบัตรประชาชน 
    อื่นๆ           
 
 

  
 

(ลงชื่อ)   

วันที ่   
โทรศัพท์ทีต่ิดต่อสะดวก   

  
(ส ำหรับคณะ) 

3. ควำมเห็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
  ควรให้ผ่อนช าระฯ เนื่องจาก    
  ไม่ควรให้ผ่อนช าระฯ เนื่องจาก    
 

   
 

(ลงชื่อ)   

  ( ) 
ต าแหน่ง   

  วันที่ เดือน        พ.ศ.      
 

4. ควำมเห็นหัวหน้ำสำขำวิชำ 
  ควรให้ผ่อนช าระฯ เนื่องจาก    

  ไม่ควรให้ผ่อนช าระฯ เนื่องจาก    
 

   
 

(ลงชื่อ)   

  ( ) 
ต าแหน่ง   

  วันที่ เดือน        พ.ศ.      
 

5 ควำมเห็นรองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 
  ควรให้ผ่อนช าระฯ เนื่องจาก    
  ไม่ควรให้ผ่อนช าระฯ เนื่องจาก    
 

   
 

(ลงชื่อ)   

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณิ  จริะเกียรตกิุล) 
ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

  วันที่ เดือน        พ.ศ.      
 

6. ควำมเห็นคณบดีคณะเศรษฐศสตร์ 
  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ 
 

   
 

(ลงชื่อ)   

  (ดร.สินาด  ตรีวรรณไชย) 
ต าแหน่ง คณะคณะเศรษฐศาสร ์

  วันที่ เดือน        พ.ศ.      
 



ขัน้ตอนการด าเนินการ 
แนวทาง “การขอผอ่นช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา” 

 
1. ให้เตรียมเอกสารค าร้องขอผ่อนช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา   
 https://reg.psu.ac.th/reg/formdownload/SN99.pdf 
 

2. กรอกเอกสารให้ ครบถ้วน ถูกต้อง และ ชัดเจน 
  

3. ผูป้กครองนักศึกษา ให้ความเห็นขอผ่อนช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา    
 

4. ติดต่อ อาจารยท่ี์ปรึกษา ให้ความเห็นชอบ  
 ดูข้อมูล อาจารย์ที่ปรึกษา, เบอร์โทรศัพท์  และ E-mail ได้ที่ 
 https://www.economics.psu.ac.th/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

 



5. นักศึกษาเข้าระบบสารสนเทศนักศึกษา  
 https://sis-hatyai4.psu.ac.th/Default.aspx 
 

  
   

 

 

 



 

 
  

ปี 1-4 
งวดที ่1 = 5,120 บาท 
งวดที ่2 = 3,840 บาท 
งวดที ่3 = 3,840 บาท 
 
 

 

 

ปี 5 ขึน้ไป 
งวดที ่1 = 2,560 บาท 
งวดที ่2 = 1,920 บาท 
งวดที ่3 = 1,920 บาท 
 
 



 6. Print แบบฟอร์มการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  
  ไปช าระเงินที่ธนาคารตามที่ระบุ 
 

 7. แบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และ ใบเสร็จการช าระเงิน 
  ให้ Scan เอกสารเป็นนามสกุล PDF 
  ขอแนะน า Application ที่ใช้ส าหรับการ Scan เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  Scan เอกสารเป็น PDF และ จัดส่งมาที่ E-mail: pachisa.k@psu.ac.th 
 
9. งวดที่ 1 ให้ด าเนินการช าระเงิน ภายในเดือนมิถุนายน 2564 
 งวดที่ 2 ให้ด าเนินการช าระเงิน ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 
 งวดที่ 3 ให้ด าเนินการช าระเงิน ภายในเดือนสิงหาคม 2564 
  
 

mailto:pachisa.k@psu.ac.th

