
 
 

ประกาศโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
       

 

โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิ เศษ ภาคพิ เศษ                  
ขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
ภาคพิเศษ ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๑๐ คน ดังนี้  

 

ล าดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ – สกุล 
๑ ๐๐๑ นาย กร  พานิชเจริญ 
๒ ๐๐๓ นางสาว สุวิยา  เพชรช ู
๓ ๐๐๔ นางสาว สุภารัตน ์ จันด ี
๔ ๐๐๕ นางสาว ณัฐชา  เอ็นดู 
๕ ๐๐๗ นางสาว สมหมาย  พันวงค์ 
๖ ๐๐๙ นาง กมลพรรณ  แก้วธนบูรณ ์
๗ ๐๑๐ นางสาว เจนจิรา ใจซื่อ 
๘ ๐๑๒ นาย ณรงค์  ศรีวิลัย 
๙ ๐๑๓ นาง พิมพ์ผกา เอ่ียมละออ 

๑๐ ๐๑๘ นาง สุปราณ ี มาศวรรณา 
 
ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น ด าเนินการตามขั้นตอนส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและ 

มารายงานตัวตามวันและเวลาที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้  ณ ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ 
หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่ก าหนด ถือว่า สละสิทธิ์  

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

(ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์) 
ประธานกรรมการด าเนินงาน 

โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ 

 



-๒- 

ประกาศส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  
โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

             

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
๑. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตรวจสอบรหัสนิสิต ของตนเองที่  http://www.sp-grad.edu.ku.ac.th  ตั้งแต่  

วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
๒. นิสิตขอรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ที่ https://accounts.ku.ac.th/ ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ ๒-๑๑  

มีนาคม ๒๕๖๓  
๓. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่  

ระหว่างวันที่ ๒-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่  https://mis.grad.ku.ac.th/reporttos/th รหัสผ่านที่ใช้ในการกรอก
ประวัตินิสิต คือ รหัสประจ าตัวนิสิต 

๔.  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน-ถูกต้อง และสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะวันที่ก าหนด สั่งพิมพ์ จ านวน ๑ ชุด 
ส าหรับส่งศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์ พร้อมติด รูปถ่าย (ไม่ใช้รูปถ่ายสวมชุดครุยทุกสถาบัน) ที่
มุมบนด้านขวามือ และลงลายมือชื่อนิสิต 

๕. นิสิตพิมพ์ ใบแจ้งหนี้  (KU9) เพื่อช าระเงินค่าธรรมเนียมที่   เว็บลงทะเบียนนิสิตภาคพิเศษ มก.  
https://sp-regis.ku.ac.th ด้วยรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่าย (รหัสบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านจากข้อ ๒.)   
ระหว่างวันที่ ๒-๑๑  มีนาคม ๒๕๖๓  

๖.  ช าระเงินค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารที่ระบุในใบแจ้งหนี้ (KU9)  จ านวน  ๕๘,๓๙๐  บาท โดย 
  ส่วนที่   ๑      ส าหรับธนาคารที่ท าการติดต่อ 

ส่วนที่   ๒      ส าหรับนิสิต  
๗.  รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตกับบัณฑิตวิทยาลัยและท าบัตรประจ าตัวนิสิต วันเสาร์ที่  ๑๘ เมษายน 

๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น. ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๘  (*ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถตรวจสอบ
เพ่ิมเติมได้ที่  http://www.sp-grad.edu.ku.ac.th) 

   เอกสารหลักฐานที่นิสิตต้องน ามาในวันรายงานตัวและท าบัตรนิสิต 
   ๑. ใบรายงานผลคะแนน (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุชื่อปริญญา พร้อมวัน/เดือน/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
   ๒. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง (น าออกจากซอง) 
   * ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่จบการศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่อง ต้องแนบใบรายงานผลคะแนน (Transcript) 

ในระดับ ป.ม., พ.ม., ป.กศ.สูง, หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญา ฉบับจริง ด้วย 
การแต่งกายของนิสิต     
-  นิสิตชาย  เสื้อสีสุภาพ ต้องผูกเน็คไท หรือ ชุดราชการ หรือ เครื่องแบบ 
-  นิสิตหญิง เสื้อสีสุภาพคอปก หรือ ชุดราชการ หรือ เครื่องแบบ 
หากไม่มาท าบัตรประจ าตัวนิสิตตามก าหนดจะต้องท าภายหลัง ในวันท าการปกติ วันจันทร์ – วันศุกร์ 

เฉพาะเวลา ๑๔.๐๐ น. เท่านั้น 
๘.  นิสิตจะต้องส่งเอกสารข้อมูลประวัติและใบแจ้งหนี้ ส่วนที่ ๒ ที่ ON LINE จากธนาคารเรียบร้อย ที่ 

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ  วันเสาร์ที่  ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น  (*ก าหนดการอาจมีการ 
เปลี่ยนแปลง สามารถตรวจสอบเพ่ิมเติมได้ที่  http://www.sp-grad.edu.ku.ac.th) 

 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่   :     - บัณฑิตวิทยาลัย (ก าหนดการแจ้งให้ทราบภายหลัง) 
           - คณะศึกษาศาสตร์ (ก าหนดการแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

https://mis.grad.ku.ac.th/reporttos/th
https://sp-regis.ku.ac.th/

