
 หน้า 1

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ทั่วไป

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

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล แผนการศึกษา เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา

1 6411004001 นายปวิช สัตยารักษ์ ข

2 6411004002 นางสาวอทิตยา วิโรจนะ ข

3 6411004003 นางสาวณัฏฐณิชา ทิพย์สังข์ ข

4 6411004004 นางสาวจุรีพร กินรี ข

5 6411004007 นางสาวนูรีซา มาหิเละ ข

6 6411004008 นายศราวุฒิ คงขวัญ ข

7 6411004009 นายประนอม ละอองแก้ว ข

8 6411004011 นางสาวอาทิตยา คงเมือง ข

9 6411004013 นายพงศธร บัวทอง ข

10 6411004016 นางสาวทวิตา ศรีสุนทร ข

11 6411004017 นางสาวสุภัสสร ลิ้ม ข

12 6411004018 นายอิงครัต จันทร์วงศ์ ข

13 6411004019 นายปฐมพงษ์ อ่อนน้อม ข

14 6411004020 นางสาวมลธิชา ว่องทั่ง ข

15 6411004021 นายวศิณ ศรีวิทยารัตน์ ข

16 6411004022 นายชิติสรรค์ ศรีษะสมุทร ข

17 6411004023 นางสาวอริสรา หัสนีย์ ข

18 6411004024 นางสาวชลลดา อ่อนรอด ข

19 6411004025 นางสาวฟิรฮานา หะแวกาจิ ข

20 6411004026 นางสาวสิรนุช - เสียมไหม ข

21 6411004027 นางสาววงศิริยา วีระวงศ์ ข

22 6411004028 นายพิชยดนย์ ชายมะ ข

23 6411004029 นางสาวอินทุอร วิลัยพงษ์ ข

24 6411004030 นายธนชาติ รักนุ้ย ข

25 6411004031 นางสาวกมลชนก กลิ่นหอม ข

26 6411004032 นางสาวธาริณี สมาน ข

27 6411004033 นายธนาวุธ สงดวง ข

28 6411004034 นายศาศวัต ศศิพิสุทธิ์ ก แบบ ก2

29 6411004035 นางสาวธตวรรณ สิตะปิยะ ข

30 6411004036 นางสาวสิรีธร สิงห์นำโชค ก แบบ ก2

31 6411004038 นายจาตุรนต์ ทวีศรี ข

32 6411004039 นางสาวธัญญลักษณ์ เอียดแก้ว ข

33 6411004040 นางสาวแคทลียา รักนุ้ย ข

34 6411004042 นายสิริชัย เกลี้ยงแก้ว ข

35 6411004043 นางสาวอัญฐิตา ยอดประสิทธิ์ ข

36 6411004044 นางสาวชนิดา ทองทรง ข

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                                                                                                 วันที่ 18 พฤษภาคม    2564



 หน้า 2

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ทั่วไป

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

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล แผนการศึกษา เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา

37 6411004046 นางสาวพรสรวง จันทร์ทิพย์ ก แบบ ก2

38 6411004047 นางสาวณัฐปภัสร์ กุลางกูร ข

39 6411004048 นายรฐพล สุวรรณประสม ข

40 6411004049 นางสาวคริสต์มาส ลิ่มรัตนะกุล ข

41 6411004050 นางสาวธนาทิพย์ ขวัญทอง ข

42 6411004051 นางสาวณัฐธิดา วิไลสวัสดิ์ ข

หมายเหตุ เอกสารแนบท้ายประกาศ

รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบท้ายประกาศ
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https://gradmis.psu.ac.th/grad_admission/result_file/7194.pdf
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ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ผู้บริหาร

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

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล แผนการศึกษา เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา

1 6411004005 นายกิตติ ใจสมุทร ก แบบ ก2

2 6411004006 นายวาทิต ไชยแก้ว ข

3 6411004010 นายธนพงศ์ ฉันทวิเชียร ข

4 6411004014 นางสาวทศวรรณ ธรรมเพชร ข

5 6411004037 ธีรวัฒน์ จำนงอนุวัตร ข

6 6411004041 นางสุภารัตน์ กุลโชติ ข

7 6411004045 วิทยา ธรรมเพชร ข
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กิจกรรม วนั เวลา สถานท่ี
1. ตรวจสอบรหสัประจ าตวันกัศึกษาไดท่ี้ 
Web Site: http://www.reg.psu.ac.th
2. บนัทึกขอ้มลูพ้ืนฐานนกัศึกษา (สน.1-2) ท่ี Web Site: 
https://www.psu1-2.psu.ac.th/PSU1-2/ (นกัศึกษาสามารถบนัทึกขอ้มลู
ไดเ้ม่ือมีรหสันกัศึกษาแลว้) รายละเอียดตามค าแนะน าการ
อพัโหลดเอกสารการรายงานตวันกัศึกษาใหม ่ 
https://www.reg.psu.ac.th/reg/News_newstudent.aspx
3. การรายงานตวัเขา้ศึกษา เม่ือบนัทึกขอ้มลูบนระบบขอ้มลูพ้ืนฐาน
นกัศึกษา (สน.1-2) และผ่านการตรวจสอบเอกสารรับรายงานตวัแลว้ ให้
ด าเนินการรายงานตวัเขา้ศึกษาออนไลน์ไดท่ี้ Web Site: 
https://www.psu1-2.psu.ac.th/PSU1-2/

        ตั้งแต่ วนัท่ี 12-13 มิถุนายน 2564

4. การช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาท่ี 1/2564
4.1 เขา้ระบบอินเตอร์เน็ต ช าระผ่านระบบ Bill Payment ท่ี Web Site : 
https://sis.psu.ac.th  ใช ้PSU Passport ในการลงช่ือเขา้ใช้
4.2 พิมพใ์บแจง้ยอดช าระเงิน (Bill Payment) และน าไปช าระท่ี ธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน), 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ประเทศ
5. การลงทะเบียน ให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนผ่าน Web Site : 
https://sis.psu.ac.th โดยใช ้PSU Passpor Login  คือ รหสันกัศึกษา 
และ Password คือ หมายเลขบตัรประชาชน

             ตั้งแต่ วนัท่ี 14 มิถุนายน 2564
  นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมก่อนอย่าง     
 น้อย 3 วนัท าการ จึงจะลงทะเบียนเรียนได้

6. เขา้ร่วมการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม ่ปีการศึกษา 2564 จะแจง้ให้ทราบอีกคร้ัง ผ่านทาง E-mail ของ
นกัศึกษา FB: Grad Fms Psu และ

Website: www.fms.psu.ac.th
7. วนัเขา้ชั้นเรียน วนัเสาร์ท่ี 26 มิถุนายน 2564
สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียน งานบณัฑิตศึกษาวิทยาการจดัการ หมายเลขโทรศพัท ์ 0 7428 7848

ตั้งแต่ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะวทิยาการจัดการ

วนัท่ี 10 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2564

กรณีไม่สามารถรายงานตวัได้ตามก าหนดจะต้องแจ้งเหตุผลที่สมควรให้มหาวทิยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 

วนั นับจากที่ก าหนดให้รายงานตวั มฉิะน้ันจะถือว่าสละสิทธ์ิ หากไม่มารายงานตวั ภายใน 14 วนั นับจากวนัที่ก าหนดจะ

หมดสิทธ์ิเข้าศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ




