
 
 

ประกาศโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบแรก) 
       

 

โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ  ขอประกาศ
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ
ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบแรก)  จ านวน  ๒๒  คน ดังนี้  

 

ล าดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - สกุล 

๑ ๐๐๑ นางสาว ชลดา  ไวยสุภี 

๒ ๐๐๓ นางสาว วริศรา  มุกดาสนิท 

๓ ๐๐๕ นางสาว นิชาภา  แก้วประดิษฐ์ 

๔ ๐๐๘ นางสาว เสาวลักษณ์  แก่นกระโทก 

๕ ๐๐๙ นางสาว ลัดดา  ประสพค า 

๖ ๐๑๐ นางสาว อุมาพร  ขาวผ่องใส 

๗ ๐๑๑ นาย สุทธิคุณ  กุชโร 

๘ ๐๑๒ นางสาว พรวิมล  ปาผล 

๙ ๐๑๔ นางสาว จาริณี  วงษ์นาค 

๑๐ ๐๑๕ นางสาว สุภัชชา  แดงคง 

๑๑ ๐๑๖ นางสาว วรางคณา  เต็มเปี่ยม 

๑๒ ๐๑๗ นางสาว ธนันญา  ธีระธนานนท์ 

๑๓ ๐๑๘ นางสาว มาริษา  มาสังข ์

๑๔ ๐๑๙ นางสาว วลัยลักษณ์  เสนากูล 

๑๕ ๐๒๒ นางสาว ศิราอรวัลย์  เปรม์ฤทัย 

๑๖ ๐๒๔ ว่าที่ร้อยตรีหญิง เนตรฎา  เนื่องน้อย 

๑๗ ๐๒๖ นางสาว ปลายฟ้า โลนุชิต 

๑๘ ๐๒๗ นางสาว กมลกาญจน์  มินสาคร 

๑๙ ๐๒๘ นาง สุพิชาพัส  ชลานนท์ 

๒๐ ๐๒๙ นางสาว ชุลีกร  ยลวิลาส 

๒๑ ๐๓๑ นาย กรวิชญ์  น้อยม่ัน 

๒๒ ๐๓๒ นางสาว ณัชชา สนธ ิ



-๒- 
 

ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น ด าเนินการตามขั้นตอนส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและ 
รายงานตัวตามวันและเวลาที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้ หากไม่ด าเนินการตามวันเวลาที่ก าหนด ถือว่า สละสิทธิ์  

 

 

ประกาศ ณ วันที่    ๙    กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  

 
  

(รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ   บุตรกตัญญู) 
ประธานกรรมการด าเนินงาน 

โครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ 
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ประกาศส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  
โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

             

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

วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
๒. นิสิตขอรหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ที่ https://accounts.ku.ac.th/ ระหว่างวันที่ ๙  กุมภาพันธ์  -  

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔   
๓. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถกรอกข้อมูลประวัติและรายงานตัวนิสิตใหม่ผ่านระบบออนไลน์ ประจ าภาคตน้     

ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ระหว่างวันที่ ๙  กุมภาพันธ์  - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔  ที่ 
https://mis.grad.ku.ac.th/reporttos/th (*เงื่อนไขตามทีก่ าหนดในหน้าเว็บไซต์) 

๔.  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถกรอกเอกสารหนังสือยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (ต้องท าให้ครบทุกขั้นตอน)  
ระหว่างวันที่ ๙  กุมภาพันธ์  - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔  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 ๙  กุมภาพันธ์  - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔   

๖. ช าระเงินค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารที่ระบุในใบแจ้งหนี้ (KU9)  จ านวน  ๓๓,๓๔๐ บาท โดย 
 ส่วนที่   ๑      ส าหรับธนาคารที่ท าการติดต่อ 

ส่วนที่   ๒      ส าหรับนิสิต  
๗.  นิสิตจะต้องส่งเอกสารข้อมูลประวัติและ ใบแจ้งหนี้  ส่วนที่  ๒ ที่  ON LINE จากธนาคารให้กับ              

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ทาง E-mail : fedusnbo@ku.ac.th  ตั้งแต่วันที่ ๙  กุมภาพันธ์  -  
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔   

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

