รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2561
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับปริญญาโท
วิทยาเขตบางเขน
สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รหัสสาขา XE62 )
จํานวน…34.….คน (แผน ก แบบ ก2 จํานวน....27....คน และแผน ข…7.....คน)
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

รหัสนิสิต
6114550145
6114550153
6114550161
6114550170
6114550188
6114550196
6114550200
6114550218
6114550226
6114550234
6114550242
6114550251
6114550269
6114550277
6114550285
6114550293
6114550307
6114550315
6114550323
6114550331
6114550340

ชื่อ-สกุล (ไทย)
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นาย
นาย
นางสาว
นาย
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นาย
นาย
ร้อยตรี
นาย
นางสาว
นาย
นาย

กรชนก จําวัน
กาญจนา จันทร์อุ่น
ขวัญชนก คุณกิตติ
เขมนันท์ แสงนวล
จิรายุุ พึ่งฉิ่ง
ชยกร ไชยรินทร
ชิดชนก อ่อนเกลี้ยง
ฐิติกร แสงโสภา
ธัญชนก เลิศพิพัฒน์กุล
ธีรธัช อนุลย์ศิริอังกูร
ปฐมาวดี มังกรแก้ว
พจนา วรนาม
พรวสุ เพ็ญสุวรรณ
ไพฑูรย์ ไผ่ล้อม
ภัทรพล มณีแดง
ภาณุพงศ์ โรยนิมิตร
ยอดยุทธ เยี่ยมสถาน
ยุทธศักดิ์ นามโมรา
วณิภา บัวยืน
วรรณธนะ อ่ําห่วง
วฤธ รัตนรุ่งโรจน์
โ ์

แผนการเรียน
กรณีมีเงื่อนไขของภาควิชา (ถ้ามี)
ป.เอก - แบบ 1.1,1.2
โปรดระบุรหัสวิชา/ชื่อวิชา
- แบบ 1.1,1.2
และ ประเภท การลงทะเบียนเรียน
ป.โท - แผน ก แบบ ก1, (UA, UC, GA, GC) ให้ชัดเจน
- แผน ข

แผน ก แบบ ก2
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
แผน ก แบบ ก2
แผน ก แบบ ก2
แผน ก แบบ ก2
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
แผน ก แบบ ก2
แผน ก แบบ ก2
แผน ก แบบ ก2
แผน ก แบบ ก2
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
แผน ข
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
แผน ข
แผน ก แบบ ก2
แผน ก แบบ ก2
แผน ก แบบ ก2

-

ลําดับ
ที่

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

รหัสนิสิต
6114550358
6114550366
6114550374
6114550382
6114550391
6114550404
6114550412
6114550421
6114550439
6114550447
6114550455
6114550463
6114550471

ชื่อ-สกุล (ไทย)
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว

วศินี สิริวัฒน์วรสกุล
วิภาดา วัยญฤทธิ์
วิสุทธิ์ ชาติวันชัย
ศิริลักษณ์ วิริยะกุล
ศิวกร ปัญญาอ่อง
สมมนัส แพรกทอง
สรสิช ศรีสุธรรม
สิทธิวิช ดีศิริ
สิริวัชร เทียนบุญ
สุพัตรา อั้นจุกฉุน
สุภัสสร เสพศิริสุข
เสรสทธ
เสรีสิทธิ์ ตาใจ
อัณศยา เปานิล

แผนการเรียน
กรณีมีเงื่อนไขของภาควิชา (ถ้ามี)
ป.เอก - แบบ 1.1,1.2
โปรดระบุรหัสวิชา/ชื่อวิชา
- แบบ 1.1,1.2
และ ประเภท การลงทะเบียนเรียน
ป.โท - แผน ก แบบ ก1, (UA, UC, GA, GC) ให้ชัดเจน
- แผน ข

แผน ก แบบ ก2
แผน ก แบบ ก2
แผน ก แบบ ก2
แผน ก แบบ ก2
แผน ก แบบ ก2
แผน ก แบบ ก2
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
แผน ก แบบ ก2
แผน ก แบบ ก2
แผน ก แบบ ก2
แผน ก แบบ ก2
แผน ก แบบ ก2

-

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กําหนดการและขันตอนผู้มีสิทธิเข้ าศึกษา (สําหรับโครงการภาคพิเศษ)
ขั้นตอน
ผูม ีสิทธิเ์ ขาศึกษา รอบแรก
 กรอกขอมูลประวัตินิสิตใหมผานทางอินเทอรเน็ต
www.grad.ku.ac.th (ดูรายละเอียด หน้า 2)

วันที่ 1 – 10 พฤษภาคม 2561
หรือ
วันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2561
(ดําเนินการไดทั้ง 2 ชวงเวลา)

 ลงทะเบียนขอรับบัญชีผูใชเครือขายนนทรี มก.
www.grad.ku.ac.th (ดูรายละเอียด หนา 2)

วันที่ 1 – 10 พฤษภาคม 2561
หรือ
วันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2561
(ดําเนินการไดทั้ง 2 ชวงเวลา)

นิสิตพิมพใบแจงหนี้ (KU9) และชําระเงินคาลงทะเบียน
ภาคตน ปการศึกษา 2561ผานธนาคาร
(นิสิตจะตองชําระเงินฯ ตามวันที่กําหนดไว กอนวันรายงานตัว
เขาศึกษาและทําบัตรประจําตัวนิสิต)
*พิมพใบแจงหนี้ Web : https://sp-regis.ku.ac.th

วันที่ 1 – 10 พฤษภาคม 2561
หรือ
วันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2561
(ชําระเงินไดทั้ง 2 ชวงเวลา)

 นิสิตชําระเงินคาบัตรประจําตัวนิสิต

วันเสารที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 – 15.00 น.
ณ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา ชั้น 2
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 - การรายงานตัวเขาศึกษา (ดูรายละเอียด หนา 3)
เอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัว
นิสิตตองกรอกขอมูลประวัตินิสิตผานทางอินเทอรเน็ต
ใหครบถวนตามขั้นตอนที่ 1 และจะตองมีเอกสารและ
หลักฐานประกอบการรายงานตัวครบถวน มารายงานตัว
กับบัณฑิตวิทยาลัย

วันเสารที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 – 16.00 น.
ณ หองประชุมใหญ ชั้น 8
อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

- การทําบัตรประจําตัวนิสิตใหม
(ดูรายละเอียด หนา 4)

วันเสารที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 – 16.00 น.

 ลงทะเบียนเรียนผาน Web :
https://sp-regis.ku.ac.th

วันที่ 4 สิงหาคม 2561

ณ หองประชุมใหญ ชั้น 8
อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

-2การกรอกข้อมูลประวัตนิ ิสิตใหม่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลประวัตินสิ ิตใหม่
- กรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ที่ www.grad.ku.ac.th /หัวข้อผู้สนใจเข้าศึกษา/ภาคพิเศษ
หรือ ที่ https://www.regis.ku.ac.th/cpcmns/kugradNew/mis/loginStdId.html
- รหัสผ่านที่ใช้ในการกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ คือ เลขบัตรประจําตัวประชาชน และรหัสประจําตัวนิสิต
- นิสิตกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน

ข้อควรระวัง!
นิสิตต้องจําหรือจดคําถามและคําตอบไว้ในวันกรอกประวัตินิสิตเพื่อใช้ในการขอบัญชีผใู้ ช้เครือข่ายนนทรี มก.
หากมีเหตุขัดข้องประการใดเกี่ยวกับการลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี มก. ให้ติดต่อ คุณพูลทรัพย์ โห้เฉื่อย
 0-2942-8445-50 ต่อ 418 หรือ E-mail: fgrapsw@ku.ac.th
มิฉะนั้นจะไม่สามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) ชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน และลงทะเบียนเรียนผ่าน Web ได้

การลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี มก.
นิสิตที่ดําเนินการกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่แล้ว สามารถลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี มก.
ได้ที่ https://accounts.ku.ac.th/public/ActivateUser เพื่อนํารหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายสําหรับการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9)
ชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกผ่านธนาคาร และการลงทะเบียนเรียนผ่าน Web ที่ https://std.regis.ku.ac.th/
ิ โครงการภาคพิเศษ (Bill Payment)
นิสต

ผู้ผา่ น
การ
รับเข้า
ศึกษา
ต้องชําระ

-3 เอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัว
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจัดเรียงเอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัว ดังนี้
1. ใบคะแนน (Transcript) ฉบับจริง
1.1 ผู้ที่ได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ใช้ใบคะแนน (Transcript) ที่ระบุชื่อปริญญา
พร้อมวัน/เดือน/ปี ที่สําเร็จการศึกษา หรือ
1.2 ผู้ที่กําลังรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ใช้ใบคะแนน (Transcript) ทีม่ ีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ฉบับจริง และ หนังสือรับรอง ฉบับจริง ซึ่งรับรองว่า “เรียนครบหลักสูตรแล้วขณะนีอ้ ยู่ระหว่างดําเนินการขออนุมัติปริญญา
ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ หากได้รับอนุมัติก็จะจบการศึกษาในวันที่.....” ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันเปิดภาคเรียน
(วันเริ่มการสอน) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ไม่เกินวันที่ 6 สิงหาคม 2561)
กรณีผู้มีสทิ ธิเ์ ข้าศึกษาเป็นผู้สาํ เร็จการศึกษาแล้ว แต่ไม่มีใบคะแนน (Transcript) ฉบับจริง
ใช้สําเนาใบคะแนนขนาดกระดาษ A4 ที่ได้รับการรับรองสําเนาถูกต้องจากสถาบันการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา โดยระบุชื่อ-สกุล
และตําแหน่งของผู้รบั รองสําเนา พร้อมประทับตราสถาบันการศึกษา
ทั้งนี้ต้องส่งใบคะแนน (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุชื่อปริญญา พร้อมวัน/เดือน/ปีที่สําเร็จการศึกษา
ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียน (วันเริ่มการสอน) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ที่ คุณพรทิพย์ ฐานะกาญจน์
ณ งานบริการการศึกษา ชัน้ 2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. บัตรประจําตัวประชาชน
3. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือยศ (ถ้ามี) ฉบับจริง
4. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง (ไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 1 ฉบับ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก แนบใบคะแนน (Transcript) ฉบับจริง ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่จบการศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่อง แนบใบคะแนน (Transcript) ในระดับ ป.ม., พ.ม., ป.กศ.สูง หรือ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าอนุปริญญา ฉบับจริง

*** รับรองสําเนาถูกต้องในสําเนาเอกสารทุกฉบับ ***
ผู้ผา่ นการรับเข้าศึกษาต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาแรก
รายงานตัวและทําบัตรประจําตัวนิสิต ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

-4 การทำบัตรประจําตัวนิสิตใหม
 นิสิตต้องผ่านการรายงานตัวก่อน
 การแต่งกาย (หามสวมเสือยืดหรือเสื้อโปโล)
นิสิตชาย ----- สวมเสื อสีสุภาพ ผูกเน็คไท
นิสิตหญิง ----- สวมเสื อสี สุภาพ
ตัวอยาง บัตรประจําตัวนิสิตใหม

กําหนดการรายงานตัวและทําบัตรประจําตัวนิสิตใหม่บัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ
ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2561
วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
------------------------------ระดับ
จํานวนรับ
เวลา
สาขาวิชา
ปริญญา เข้าศึกษา (คน)
XF55 การศึกษาพิเศษ
โท
7
08.30 – 10.00 น. XF71 การสอนคณิตศาสตร์
โท
30
XF74 ปฐมวัยศึกษา
โท
20
XF70 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา
โท
24
XF68 หลักสูตรและการสอน
โท
8
10.00 – 12.00 น.
XF75 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
โท
18
XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
โท
28
รวม
135
XF57 ส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
13.00 – 14.00 น. XF59 ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา
XF62 พลศึกษา
XF60 บริหารการศึกษา
14.00 – 15.00 น.
XF60 บริหารการศึกษา
15.00 – 16.00 น. XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
รวม
รวมทั้งสิน้

โท
โท
โท
โท
เอก
โท

14
4
31
6
60
34
149
284

