
 หน้า 1

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี ภาคสมทบ 

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว download ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าศึกษาได้ที่ www.grad.psu.ac.th

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล แผนการศึกษา เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา

1 6111014018 นางสาวทิฆัมพร เพ็ชรกูล ก แบบ ก2

2 6111014019 นางสาวจริญญา เหย็บแม ก แบบ ก2

3 6111014020 นางสาวอมรรัตน์ เธียรพิทยามาศ ก แบบ ก2

4 6111014021 นางสาวเข็มเพชร โชติวรรณ ก แบบ ก2

5 6111014022 นางสาวกนกวรรณ บิลอาหวัง ก แบบ ก2

หมายเหตุ ให้นักศึกษาปฏิบัติตามปฏิทิกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ตามรายละเอียดที่แนบท้าย

รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบท้ายประกาศ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                                                                                                 วันที่ 17 กรกฎาคม    2561



 หน้า 1

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี ภาคสมทบ 

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว download ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าศึกษาได้ที่ www.grad.psu.ac.th

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล แผนการศึกษา เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา

1 6111014023 นางสาวจนัญญา ชุ่มชื่น ก แบบ ก2

2 6111014024 นางสาวภาวดี มนตรี ก แบบ ก2

หมายเหตุ ให้นักศึกษาปฏิบัติตามปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (ตามรายละเอียดแแนบท้าย)

รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบท้ายประกาศ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                                                                                                 วันที่ 20 กรกฎาคม    2561



กิจกรรม วัน เวลา สถานท่ี

 2. บันทึกขอ้มูลพื้นฐานนักศึกษา (สน.1-2) บน Website:  

https://psu1-2.psu.ac.th/PSU1-2/ (นักศึกษาสามารถบันทึกขอ้มูลไดเ้ม่ือมี

รหัสนักศึกษาแลว้)

3. ยนืยนัการรายงานตัวผ่านระบบ โดย upload เอกสารรายงานตัวผ่านระบบ 

(SE-DOC) บน Web Site: http://regfile.psu.ac.th/student ประกอบดว้ย         

 - รูปถา่ยสหีนา้ตรงไมส่วมหมวก สวมสทูสดี า

  - บตัรประจ าตวัประชาชน

  - ใบแสดงคณุวุฒหิรือใบประมวลผลการศกึษา(Transcript) ที่ระบวุันส าเร็จ

การศกึษาและพมิพใ์บรายงานตวัมาย่ืนในวันรายงานตวันกัศกึษา

4. ยื่นเอกสารรายงานตัว พร้อมเอกสารประกอบดว้ย

   *ใบรายงานตวั

   *ระเบยีนแสดงผลการศกึษาฉบบัจริง ที่ระบวุันส าเร็จการศกึษา

 5. การช าระเงินค่าธรรมเนยีมการศึกษาภาคการศึกษาท่ี  1/2561

     5.1 เขา้ระบบอนิเตอร์เนต็ ช าระผ่านระบบ  Bill Payment ที่ Web Site : 

https://sis.psu.ac.th *ใช ้PSU Passport ในการลงชื่อเขา้ใช้

     5.2 พมิพใ์บแจง้ยอดช าระเงนิ (Bill Payment) และน าไปช าระที่ ธนาคารไทย

พาณิชย์ จ ากดั(มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน),ธนาคารกรุงไทย จ ากดั

(มหาชน) ทกุสาขาทั่วประเทศ

 * กรุณาเก็บหลกัฐานใบช าระเงินไว้และสแกนหลกัฐานการช าระเงินสง่มายงั 

E-mail : m.acc.mgt@gmail.com ภายในวันท่ี 2 สงิหาคม 2561

 6. เขา้ร่วมปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่ ปกีารศึกษา 2561 วันอาทิตยท่ี์ 5 สงิหาคม 2561 เวลา 08.30 - 14.30 น.

 7. ท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา PSU ATM ID CARD  เตรยีมเอกสารดงันี้

     1.  บตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจริงและส าเนาบตัรประชาชนเขยีนรับรองส าเนา

ว่า "ส าเนาถกูตอ้งถา่ยจากตน้ฉบบัจริง" จ านวน 1 ฉบบั

      2.  คา่ธรรมเนยีมรายป ี100 บาท (ช าระในวันเปดิบญัช)ี

 8. การลงทะเบยีนเรยีน

ใหน้กัศกึษาลงทะเบยีนเรียน ผ่าน Web site: https://sis.psu.ac.th โดยใช ้PSU Passport

  Login คอื รหัสนักศึกษา  และ Password คอื หมายเลขบัตรประชาชน

 9. วันเขา้ชั้นเรยีน  วันเสาร์ท่ี 18 สงิหาคม 2561

   วันอาทิตยท่ี์ 5 สงิหาคม 2561 เวลา 14.30 - 16.30 น.     

 ณ อาคารเรยีนรวมมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์(REG)

** หากไม่ช าระเงินค่าธรรมเนยีมการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ถอืว่าสละสทิธิ์การเขา้ศึกษาต่อ

*กรณีไม่สามารถรายงานตัวไดต้ามก าหนดจะต้องแจง้เหตุผลท่ีสมควรให้มหาวิทยาลยัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 7 วัน นับจากวันท่ี

ก าหนดให้รายงานตัว มิฉะนั้นจะถอืว่าสละสทิธิ์ หากไม่มารายงานตัวภายใน 14 วัน นับจากวันท่ีก าหนดจะหมดสทิธิ์เขา้เป็นนักศึกษาไม่ว่าใน**นักศึกษาซึ่งมีหลกัฐานการส าเร็จการศึกษาไม่ครบถ้วน ให้รายงานตัวในวันอาทิตยท่ี์ 5 สงิหาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ อาคาร

เรยีนรวมมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ (REG)

ระหว่างวันท่ี 6 - 19 สงิหาคม 2561

บัณฑิตศึกษาคณะวิทยาการจดัการ(โครงการจดัต้ัง) หมายเลขโทรศัพท์ 074-28-7861

ปฏทิินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปกีารศึกษา 2561

หลกัสตูรบัญชมีหาบัณฑิต คณะวิทยาการจดัการ

 1. ตรวจสอบรหัสประจ าตัวนักศึกษา บน Web Site: http://reg.psu.ac.th/reg/News_newstudent.aspx

วันท่ี 31 กรกฏาคม 2561

วันท่ี 5 สงิหาคม 2561 ต้ังแต่เวลา 14.30-16.30 น.           

 ณ กองทะเบยีนและประมวลผล (LRC)

ต้ังแต่วันท่ี 31 กรกฎาคม - 5 สงิหาคม 2561


