
 
 

ประกาศโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบสาม) 
       

 

โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ  ขอ
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ภาคพิเศษประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบสาม)  จ านวน  ๖๐  คน ดังนี้  

 

ล าดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ- สกุล 

๑ ๐๙๕ นาย ภัทร ์ ไตรรัตน ์

๒ ๐๖๓ นางสาว วิชุฎา ไชยส าแดง 

๓ ๑๐๔ นางสาว ณัฐวริน  พูลสวัสดิ ์

๔ ๑๑๔ นางสาว พีริยา นิวาสานนท ์

๕ ๐๕๗ นางสาว  รันยา  คงอนันต์ทรัพย ์

๖ ๐๕๖ นาย รัชพล  เอ้ือประเสริฐ 

๗ ๑๐๘ นางสาว ปดิวรัดา  เกิดสุข 

๘ ๑๒๖ นาย สิริวัฒน ์ โทนทอง 

๙ ๐๗๘ นางสาว สุชาวด ี จักษุศรี 

๑๐ ๑๑๗ นาย วาทิน  สินช ู

๑๑ ๑๒๘ นาย วริศ  คนดอน 

๑๒ ๑๐๕ นางสาว จริยา  จันทร์ละมูล 

๑๓ ๐๘๒ นาย จิรยุทธ์  ทวีพงษ ์

๑๔ ๐๗๐ นางสาว นวภรณ์  คุณเวียน 

๑๕ ๐๓๒ นางสาว พัชรธารา  สุขศิลป์วิทยา 

๑๖ ๑๑๙ นางสาว ยุพา  มั่นเขตกิจ 

๑๗ ๐๖๒ นางสาว สุพัตรา  แสนสินธ ์

๑๘ ๐๐๓ นางสาว พรวดี  มุสิกะ 

๑๙ ๐๑๖ นาย อรรถพล  สีสุวรรณ 

๒๐ ๐๔๒ นาย กฤษณะ  งาสาร 

 



-๒- 

๒๑ ๑๐๖ นาย พิศาล  เจนใจ 

๒๒ ๑๓๐ นางสาว รัตนาภรณ ์ กันชาต ิ

๒๓ ๐๐๗ นางสาว ภาวิไล  บุญญสทิธิกุล 

๒๔ ๐๙๗ นางสาว มนภณิตา  บ่องาม 

๒๕ ๑๔๐ นาย วัชรศักดิ์  คุ้มศรี 

๒๖ ๐๗๖ นาย นวพล  กาทอง 

๒๗ ๑๓๓ นางสาว ฐิติการย์  ฤทธิชัยนุวัฒน ์

๒๘ ๑๒๐ นางสาว จารุวรรณ ทองขุนด า 

๒๙ ๑๐๙ นาย วีระพันธ ์กาวิชัย 

๓๐ ๐๑๓ นางสาว กรรัตน์  ฟองเพชร 

๓๑ ๐๐๑ นางสาว พนิดา ศรีอ่ าดี 

๓๒ ๑๒๗ นางสาว กมลพรรณ  วรรณขาม 

๓๓ ๐๓๖ นาย ชัชพล  เฉ่ือยฉ่ า 

๓๔ ๐๖๕ นางสาว ภัทรภร  สมานสวน 

๓๕ ๐๘๑ ว่าที ่ร.ต.หญิง เบญจพร  จ่าภา 

๓๖ ๑๑๑ นางสาว เพ็ญนภา  หุยวัน 

๓๗ ๑๐๑ นางสาว ปิยะวรรณ  เตียวปิยกุล 

๓๘ ๐๓๔ นาย จีรพงศ์ อ่อนน้อม 

๓๙ ๐๑๐ นางสาว กรกนก  ดัดแวว 

๔๐ ๐๑๑ นางสาว ปภาดา  เฉลิมวัฒน ์

๔๑ ๐๖๗ นาย บุรินทร ์ แก้วประพันธ ์

๔๒ ๑๑๘ นางสาว ขวัญฤด ี ไพบูลย ์

๔๓ ๑๑๕ นางสาว ชฏาธาร  ดอกไม้ 

๔๔ ๐๙๑ นางสาว จุฑามาศ  เผื่อแผ่ 

๔๕ ๐๑๘ นางสาว ฉัตรชลิกา  หัสเขต 

๔๖ ๐๕๓ นางสาว ปรวรรณ  คารวะวิชัย 

๔๗ ๑๓๙ นางสาว มุกดา  คุ้นประเสริฐ 

๔๘ ๐๘๙ นาย ภูชิช  นครพัฒน ์

๔๙ ๐๑๔ นางสาว ชุธาริน ี ศรีปัญญา 

๕๐ ๐๕๔ นางสาว อรษา  ยิ้มจันทร ์

๕๑ ๐๐๕ นางสาว อมรรัตน์  เพชรมาศศรี 



-๓- 

๕๒ ๑๓๕ นางสาว ปราชญช์นา  จันทร์เทศ 

๕๓ ๐๙๔ นางสาว จริยา  ไหม่ชุม 

๕๔ ๐๖๙ นางสาว มณฑวรรณ  ภู่ทอง 

๕๕ ๐๖๑ นางสาว จิรัชญา  พึ่งเกิด 

๕๖ ๐๕๑ นางสาว ธนภรณ์  ไพบลูย ์

๕๗ ๐๙๓ นางสาว จิตติมา  รุ้งกฤตผล 

๕๘ ๐๓๓ นางสาว มัสยา  โพธิ์พันธ ์

๕๙ ๑๒๕ นางสาว จิราภรณ์  สร้อยดอก 

๖๐ ๑๒๓ นางสาว อัจฉราพรรณ  ยิ้มห้อย 

ส ารอง ๑ ๐๙๐ นางสาว ศศิพิมล  เจริญผล 

ส ารอง ๒ ๐๙๖ นางสาว ณิชนนัทน์  สุวรรณาภัย 

ส ารอง ๓ ๐๘๗ นางสาว อุไรรัตน์  ปีกสันเทียะ 

ส ารอง ๔ ๑๑๒ นางสาว มธุสร  คงสบาย 

ส ารอง ๕ ๑๐๐ นางสาว นภัส  สุขทรัพย์ศรี 

ส ารอง ๖ ๐๔๐ นาง ปวีณา กะเพราะยิ่ง 

ส ารอง ๗ ๑๒๔ นางสาว ธิดารัตน์  เย็นฉ่ า 

ส ารอง ๘ ๐๓๐ นางสาว ขวัญหทัย  ฟูใจ 

ส ารอง ๙ ๐๕๐ นางสาว ปรางทิพย์ สิงห์ทอง 

ส ารอง ๑๐ ๐๑๒ นางสาว กษมาศ  ฟองเพชร 
 
 

ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น ด าเนินการตามขั้นตอนส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและ 
รายงานตัวตามวันและเวลาที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้ หากไม่ด าเนินการตามวันเวลาที่ก าหนด ถือว่า สละสิทธิ์ 
ส าหรับผู้มีรายชื่อล าดับส ารอง หากมีผู้สละสิทธิ์จะแจ้งผลให้ทราบในวันที่  ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๓  

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  

 
  

 (รศ.ดร.พร้อมพิไล   บัวสุวรรณ) 
ประธานกรรมการด าเนินงาน 

โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาณฑิต  
สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 

 
 



-๔- 
 

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  

๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
๒. นิสิตขอรหัสบัญชีผู้ ใช้ เครือข่ายนนทรี ที่  https://accounts.ku.ac.th/ ระหว่างวันที่  ๒๑ – ๒๘ 

กรกฎาคม  ๒๕๖๓  
๓. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถกรอกข้อมูลประวัติและรายงานตัวนิสิตใหม่ผ่านระบบออนไลน์ ประจ าภาคต้น 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ ที่ https://mis.grad.ku.ac.th/reporttos/th    
(*เงื่อนไขตามที่ก าหนดในหน้าเว็บไซต์) 

๔.  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถกรอกเอกสารหนังสือยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (ต้องท าให้ครบทุกขั้นตอน)  
ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ ที่ http://ogrf.grad.ku.ac.th/form-gen/consent_letter.php 

๕. นิสิตพิมพ์ ใบแจ้งหนี้  (KU9) เพื่อช าระเงินค่าธรรมเนียมที่   เว็บลงทะเบียนนิสิตภาคพิเศษ มก.  
https://sp-regis.ku.ac.th ด้วยรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่าย (รหัสบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านจากข้อ ๒.)   
ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

๖. ช าระเงินค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารที่ระบุในใบแจ้งหนี้ (KU9)  จ านวน  ๓๓,๑๙๐ บาท  (ส่วนลด 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าภาคต้น ปี
การศึกษา ๒๕๖๓)  โดย 

 ส่วนที่   ๑      ส าหรับธนาคารที่ท าการติดต่อ 
ส่วนที่   ๒      ส าหรับนิสิต  

๗.  นิสิตจะต้องส่งเอกสารข้อมูลประวัติและใบแจ้งหนี้ ส่วนที่ ๒ ที่ ON LINE จากธนาคารทาง E-mail : 
fedusnbo@ku.ac.th  ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๓   
 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ผ่านระบบออนไลน์   :     - บัณฑิตวิทยาลัย (ก าหนดการแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

                - คณะศึกษาศาสตร์ (ก าหนดการแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

 

https://mis.grad.ku.ac.th/reporttos/th
http://ogrf.grad.ku.ac.th/form-gen/consent_letter.php
https://sp-regis.ku.ac.th/

