
 หน้า 1

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี  

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

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล แผนการศึกษา เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา

1 6311014001 นางสาวธนาภรณ์ ชูแก้ว ก แบบ ก2

2 6311014002 นางสาวกัญญาพัชร จงรัตน์ ก แบบ ก2 เปลี่ยนจากแผน ข เป็น แผน ก แบบ ก2

3 6311014003 นางสาวจิตาภา รัตโณภาส ก แบบ ก2

4 6311014004 นางสาวอัจฉรีย์ ปรีชาชุมวงศ์ ก แบบ ก2

5 6311014005 นางสาวนิตยา สิงหพันธ์ ก แบบ ก2 เปลี่ยนจากแผน ข เป็น แผน ก แบบ ก2

6 6311014006 นางสาวณฐวรรณ รองงาม ก แบบ ก2

7 6311014007 นายคทา อภัยสวัสดิ์ ก แบบ ก2 เปลี่ยนจากแผน ข เป็น แผน ก แบบ ก2

8 6311014008 นางสาวจันจิรา ขยันการ ก แบบ ก2 เปลี่ยนจากแผน ข เป็น แผน ก แบบ ก2

9 6311014009 นางสาวศิริวรรณ ลีลาทิวานนท์ ก แบบ ก2 เปลี่ยนจากแผน ข เป็น แผน ก แบบ ก2

10 6311014010 นางสาววิชญาพร มุสิแดง ก แบบ ก2 เปลี่ยนจากแผน ข เป็น แผน ก แบบ ก2

11 6311014011 นางSAWITTREE ONNUAL ก แบบ ก2

12 6311014012 นางสาวมนัสนันท์ เพชรมณี ก แบบ ก2

13 6311014013 นางสาวธัญวรัตม์ ทองวิเศษ ก แบบ ก2

หมายเหตุ **ให้นักศึกษาปฏิบัติตามปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบท้ายประกาศ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                                                                                                 วันที่ 23 มีนาคม     2563

https://gradmis.psu.ac.th/grad_admission/result_file/5984.pdf


กิจกรรม วัน เวลา สถานท่ี

 2. บันทึกข้อมูลพ้ืนฐานนักศึกษา (สน.1-2) บน Website:  
https://www.psu1-2.psu.ac.th/PSU1-2/ (นักศึกษาสามารถบันทึกข้อมูลได้เม่ือมีรหัส
นักศึกษาแล้ว)

 3. ยืนยันการรายงานตัวผ่านระบบ โดย upload เอกสารรายงานตัวผ่านระบบ (SE-DOC) 
บน Web Site: http://regfile.psu.ac.th/student ประกอบด้วย

  - รูปถ่ายสีหน้าตรงไม่สวมหมวก สวมสูทสีด าหรือสีเทา หรือกรมท่า
  - บัตรประจ าตัวประชาชน
  - ใบแสดงคุณวุฒิหรือใบประมวลผลการศึกษา(Transcript) และพิมพ์ใบรายงานตัวมาย่ืนในวัน
รายงานตัวนักศึกษา

 4. ย่ืนเอกสารรายงานตัว พร้อมเอกสารประกอบด้วย
   *ใบรายงานตัว
   *ระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับจริง ท่ีระบุวันส าเร็จการศึกษา
 5. ท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา PSU ATM ID CARD  เตรียมเอกสารดังน้ี รับบัตรนักศึกษาได้ในวันท่ี 5 กรกฏาคม 2563

     1. บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงและส าเนาบัตรประชาชนเขียนรับรองส าเนาว่า "ส าเนา
ถูกต้องถ่ายจากต้นฉบับจริง" จ านวน 1 ฉบับ

เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (REG)

      2. ค่าธรรมเนียมรายปี 100 บาท (ช าระในวันเปิดบัญชี)

 6. การช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
     6.1 เข้าระบบอินเตอร์เน็ต ช าระผ่านระบบ  Bill Payment ท่ี Web Site : 
https://sis.psu.ac.th *ใช้ PSU Passport ในการลงช่ือเข้าใช้

     6.2 พิมพ์ใบแจ้งยอดช าระเงิน (Bill Payment) และน าไปช าระท่ี ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด
(มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ

 7. การลงทะเบียนเรียน
ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ผ่าน Web site: https://sis.psu.ac.th โดยใช้ PSU Passport  
Login คือ รหัสนักศึกษา  และ Password คือ หมายเลขบัตรประชาชน

 8. เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 จะแจ้งให้ทราบอีกคร้ังหน่ึง ผ่านทาง E-mail ของนักศึกษา และ
 Website: www.fms.psu.ac.th

 9. วันเข้าช้ันเรียน  วันเสาร์ท่ี 16 พฤษภาคม 2563

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

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

ต้ังแต่วันท่ี 6 - 23 เมษายน 2563

วันท่ี 25 เมษายน 2563 ต้ังแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ กอง
ทะเบียนและประมวลผล อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC)

****(ส าหรับ นศ.ท่ีลงทะเบียนเรียนปรับพ้ืนฐานในภาคฤดูร้อน/2562)****

ต้ังแต่วันท่ี 27 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

กรณีไม่สามารถรายงานตัวได้ตามก าหนดจะต้องแจ้งเหตุผลท่ีสมควรให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วัน นับจากวันท่ีก าหนดให้รายงานตัว 
มิฉะน้ันจะถือว่าสละสิทธ์ิ หากไม่มารายงานตัวภายใน 14 วัน นับจากวันท่ีก าหนดจะหมดสิทธ์ิเข้าเป็นนักศึกษาไม่ว่าในกรณีใดๆ

ระหว่างวันท่ี 4 - 12 พฤษภาคม 2563

สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียน : บัณฑิตศึกษาคณะวิทยาการจัดการ(โครงการจัดต้ัง) หมายเลขโทรศัพท์ 074-28-7848


