
ลําดับ  แผนการเรียน   กรณีมีเง่ือนไขของภาควิชา (ถ้ามี)

ท่ี 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

1 6214550783 นางสาว นุชนาถ จองดี แผน ข -
2 6214550805 นาย พุฒิพงษ์ พรมเสน แผน ข -
3 6214550708 นาย กอบชัย คงทอง แผน ข -
4 6214550821 นางสาว ละอองทิพย์  มานิตศรศักด์ิ แผน ก แบบ ก2 -
5 6214550724 นางสาว กิตติยา พิณทอง แผน ก แบบ ก2 -

จํานวน…18.….คน (แผน ก แบบ ก2 จํานวน....9....คน และแผน ข…9.....คน) 

ช่ือ-สกุล (ไทย)รหัสนิสิต

สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รหัสสาขา XE62 )

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2562

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับปริญญาโท

 วิทยาเขตบางเขน

6 6214550830 นางสาว ศตพร โสมโสภา แผน ข -
7 6214550759 นางสาว ญาณิศา บุญเขียว แผน ก แบบ ก2 -
8 6214550732 นางสาว ขนิษฐา บุญมา แผน ก แบบ ก2 -
9 6214550813 นาย รัตนโชติ ขวัญดี แผน ข -
10 6214550848 นาย เกียรติพงศ์ อินมา แผน ข -
11 6214550864 นางสาว เบญจพร พรหมบุรี แผน ก แบบ ก2 -
12 6214550767 นาย ณัฐพร พรภูมิ แผน ก แบบ ก2 -
13 6214550716 นางสาว กันติศา นิยม แผน ข -
14 6214550856 นาย เทิดทัศน์ ภูริธรรมวิวัฒน์ แผน ข -
15 6214550775 นาย ธีรภัทร อรุณวงศ์ แผน ก แบบ ก2 -
16 6214550872 นาย เอกรินทร์ เกลี้ยงช่วย แผน ข -
17 6214550791 นางสาว พชรวรรณ วนพฤกษ์ แผน ก แบบ ก2 -
18 6214550741 นาย จงกล จันมา แผน ก แบบ ก2 -



 
 
 
 

กาํหนดการและข้ันตอนผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา *รอบแรก* (สําหรับโครงการภาคพเิศษ) 

ข้ันตอน ผูม ีสิทธิ์เขาศึกษา รอบแรก 

 ลงทะเบียนขอรับบัญชีผูใชเครือขายนนทรี มก. 
 https://accounts.ku.ac.th/public/activate 

วันท่ี 1 – 10 พฤษภาคม 2562 
 

 กรอกขอมลูประวัตินิสิตใหมผานทางอินเทอรเน็ต 
     http://mis.grad.ku.ac.th/reporttos/th 
 

วันท่ี 1 – 10 พฤษภาคม 2562 

 

นิสิตพิมพใบแจงหนี ้(KU9) และชําระเงินคาลงทะเบียน 
ภาคตน ปการศึกษา 2561ผานธนาคาร  
(นิสิตจะตองชําระเงินฯ ตามวันท่ีกําหนดไว กอนวันรายงานตัว 
เขาศึกษาและทําบัตรประจําตัวนิสติ) 
*พิมพใบแจงหนี ้Web : https://sp-regis.ku.ac.th/ 

วันท่ี 1 – 10 พฤษภาคม 2562 
             หรือ 
วันท่ี 24 – 26 พฤษภาคม 2562 
             หรือ 
วันท่ี 1 – 10 มิถุนายน 2562 
 
  นิสิตชําระเงินคาบัตรประจําตัวนิสิต วันเสารท่ี 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 10.00 น. 
 
ณ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า ช้ัน 2 
คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

 - การรายงานตัวเขาศึกษา (ดูรายละเอียด หนา 3) 

เอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัว 
นิสิตตองกรอกขอมลูประวัตินิสติผานทางอินเทอรเน็ต 
ใหครบถวนตามข้ันตอนท่ี 1 และจะตองมีเอกสารและ 
หลักฐานประกอบการรายงานตัวครบถวน มารายงานตัว 
กับบัณฑิตวิทยาลัย 

วันเสารท่ี 22 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 – 11.30 น. 
 
ณ หองประชุมใหญ ช้ัน 8 
อาคารสารสนเทศ บัณฑติวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

     - การทําบัตรประจําตัวนิสิตใหม 

 

วันเสารท่ี 22 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 – 11.30 น. 
 
ณ หองประชุมใหญ ช้ัน 8 
อาคารสารสนเทศ บัณฑติวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

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

วันท่ี 13 กรกฎาคม 2562 

 

https://accounts.ku.ac.th/public/activate
http://mis.grad.ku.ac.th/reporttos/th
https://sp-regis.ku.ac.th/
https://sp-regis.ku.ac.th/




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ขั้นตอนส ำหรับผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำ 

  
 

ขั้นตอนที่ 1 กำรลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ำยนนทรี มก. 
 
                    ผู้ผ่านการรับเข้าศึกษาสามารถลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี มก. ได้ที่  
                    http://www.grad.ku.ac.th/download/account-request-details/?wpdmdl=32095&masterkey=5b4458eebdb5e   
                   - เพื่อน า E-mail: KU-Google (@ku.th) กรอกเพิ่มในประวัตินิสิต ในขั้นตอนที่ 2  
                   - น ารหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี มก. พิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) ผ่าน Web และช าระเงิน 
                       ในขั้นตอนที่ 3 
                    - น ารหัสบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี มก. ลงทะเบียนเรียนผ่าน Web ในขั้นตอนที่ 5 
 
  ก ำหนดกำรลงทะเบียนขอรับบัญชผีู้ใช้เครือข่ำยนนทรี มก. 
   - พุธที่ 1 – ศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562   ส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบแรก 
             - พฤหัสบดีที่ 13 – พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562  ส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบสอง 
 
ขั้นตอนที่ 2 กำรกรอกข้อมูลประวัตินสิิตใหม่ผ่ำน Web 
 
  ก ำหนดกำรกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม ่  

   - พุธที่ 1 – ศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562   ส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบแรก 
   - พฤหัสบดีที่ 13 – พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบสอง 
  
  ขั้นตอนกำรกรอกข้อมูลประวัตินิสิต 

  - กรอกข้อมูลประวัตินิสิตผ่าน Web ที่ http://mis.grad.ku.ac.th/reportto    

  - รหัสผ่านที่ใช้ในการกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ คือ เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน และรหัสประจ ำตัวนิสิต 

  - กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล (ข้อมูลส่วนตัว ผู้ปกครอง การศึกษา การติดต่อ) 

  ท้ังน้ีสำมำรถแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลได้ตำมเวลำที่ก ำหนดหำกพ้นก ำหนดเวลำกำรกรอกประวัตินิสิตใหม่ ผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต 

บัณฑิตวิทยาลัยจะเปิดระบบอีกครั้งในวันรายงานตัว นิสิตสามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลได้  

หำกมีเหตุขัดข้องประกำรใดเกี่ยวกับกำรกรอกข้อมูลประวัตินิสิตผ่ำน Web และกำรลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ำยนนทรี มก. 

ติดต่อได้ที่คุณพูลทรัพย์  โห้เฉื่อย  0-2942-8445-50 ต่อ 418 หรือ E-mail: fgrapsw@ku.ac.th 
   

ขั้นตอนที่ 3 กำรพิมพ์ใบแจง้หนี้ (KU9) ผ่ำน Web และช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำผ่ำนธนำคำร 
 
  ก ำหนดกำรพมิพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) และช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำผ่ำนธนำคำร และขั้นตอนกำรพิมพ ์
ใบแจ้งหนี้ (KU9) หน้า 3 
 
   - พุธที่ 1 – ศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562   ส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบแรก 
   - พฤหัสบดีที่ 13 – พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562  ส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบสอง 
  
หมำยเหต:ุ  การช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้าศกึษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษานั้น ควรพิจารณาใหร้อบคอบกอ่น 
  ส าหรบัผู้ทีก่ าลงัรอสภามหาวิทยาลัยอนมุัติปรญิญา หากได้รบัอนุมตัิก็จะจบการศึกษา ทัง้นี้ตอ้งไม่เกินวนัเปดิภาคเรียน 
                 (วนัเริ่มกำรสอนของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จันทร์ที่15 กรกฎำคม 2562)  
  หากช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว บณัฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนคา่ธรรมเนียมการศึกษา ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิ้น  
  (ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑติศึกษำของบัณฑติวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. 2559 ข้อ 14.4) 
 
 
 
 
 

http://www.grad.ku.ac.th/download/account-request-details/?wpdmdl=32095&masterkey=5b4458eebdb5e
mailto:fgrapsw@ku.ac.th
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ขั้นตอนที ่4  กำรรำยงำนตัวเข้ำศึกษำ และกำรท ำบัตรประจ ำตัวนิสิตใหม่  
    
  
  ผู้ผ่านการรับเข้าศึกษาต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และรายงานตัวที่บัณฑิตวิทยาลัย ตามประกาศ 
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (ขอ้บงัคับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ว่ำดว้ยกำรศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำของบณัฑิตวิทยำลัย 
มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. 2559 ขอ้ 9.2) 
 
 เอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรรำยงำนตัว 
 
  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจัดเรียงเอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัว ดังนี้ 
 
 1. ใบคะแนน (Transcript) ฉบบัจริง  
 

1.1  1.1 ผู้ที่ได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ใชใ้บคะแนน (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุช่ือปริญญา  
พร้อมวัน/เดือน/ปี ที่ส าเร็จการศึกษา  หรือ 
  1.2 ผู้ที่ก าลังรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ใช้ใบคะแนน (Transcript) ทีม่ีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
ฉบับจริง และ หนังสือรับรอง ฉบับจริง ซึ่งรับรองว่า “เรียนครบหลักสตูรแล้วขณะนีอ้ยู่ระหว่างด าเนินการขออนุมัติปริญญา 
ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ หากได้รับอนุมัติก็จะจบการศึกษาในวันที่.....” ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันเปิดภาคเรียน (วันเริ่มการสอน)  
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (จันทร์ที่ 15 กรกฎำคม 2562)  
    
   กรณีผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำเป็นผู้ส ำเร็จกำรศกึษำแล้ว แต่ไม่มีใบคะแนน (Transcript) ฉบับจริง  
ใช้ส าเนาใบคะแนนขนาดกระดาษ A4 ที่ได้รับการรับรองส าเนาถูกต้องจากสถาบันการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา โดยระบุชื่อ-สกุล 
และต ำแหน่งของผู้รับรองส ำเนำ พร้อมประทับตรำสถำบันกำรศึกษำ 
 
 2. บัตรประจ าตัวประชาชน  
 
 3. ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล หรือยศ (ถ้ามี) ฉบบัจริง  
 
 4. ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 6 เดือน ฉบับจริง  
 
 ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำระดับปริญญำเอก แนบใบคะแนน (Transcript) ฉบบัจริง ทั้งระดับปริญญาตรแีละระดับปริญญาโท 
 

   ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำที่จบกำรศึกษำในหลักสูตรต่อเนื่อง แนบใบคะแนน (Transcript) ในระดับ ป.ม., พ.ม., ป.กศ.สูง  
หรืออนุปริญญา หรือเทียบเทา่อนุปริญญา ฉบับจริง  
 
                             ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำทีใ่ช้ใบคะแนน (Transcript) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 

ที่ก ำลังรอสภำมหำวทิยำลัยอนุมัติปริญญำ ตำมข้อ 1.2 จะต้องส่งใบคะแนน (Transcript) ฉบับจริง 
ที่ระบุชื่อปริญญำ พร้อมวัน/เดือน/ปีทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ 

ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียน (วันเริ่มการสอน) ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
ที่ คณุสิรินภา  กิตติพิรุฬห์ ณ งานบริการการศึกษา ชั้น 2 บณัฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
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 กำรท ำบัตรประจ ำตัวนิสิตใหม ่
   ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการรายงานตัวก่อน 
   การแต่งกาย (ห้ามสวมเสื้อยืด) 
      นิสิตชำย  ----- สวมเสื้อเชิ้ตสีสุภาพ ผูกเนค็ไท    
      นิสิตหญิง ----- สวมเสื้อเชิ้ตสีสุภาพ/ชุดสุภาพและสูท  
  

ตัวอย่ำง  บัตรประจ ำตัวนสิิตใหม ่
 

    

 

         
 
ขั้นตอนที ่5 กำรลงทะเบียนเรียนผ่ำน Web 
  

1. 1. ผู้มีสิทธิเ์ข้าศกึษาสามารถลงทะเบียนขอรับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี และช าระเงินผ่านธนาคารเพื่อลงทะเบียนเรียน 
ภาคการศึกษาแรก ผ่าน Web  
  ในการลงทะเบียนนิสิตควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนกรอกแบบลงทะเบียนเรียนโดยเฉพาะนิสิตที่มีสถานภาพ เป็นนิสิตทดลองเรียน 
ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ของบัณฑติวิทยำลยั มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. 
2559 ข้อ 8.2 และนิสิตที่มีวิชาเงื่อนไขที่ตอ้งเรียน ควรลงทะเบียนเรียนให้ครบถ้วนตามเงื่อนไข และวิชาที่ก าหนดใหเ้รียนเป็นวิชาพื้นฐาน 
ควรเรียนวิชาพืน้ฐานก่อนในเทอมแรกๆ ที่เข้าศึกษาเพื่อให้ตรงกับวตัถุประสงค์ของวิชาพื้นฐาน       

2. พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาการลงทะเบียนเรียน นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนไม่ถูกต้อง อาจถกูยกเลิกการลงทะเบียนเรียนได้ 
 3. ต้องช ำระเงินก่อนจึงสำมำรถลงทะเบยีนเรียนได้ (ให้ช ำระเงินผ่ำนธนำคำรเท่ำนั้น) 
 4. ลงทะเบียนเรียนผ่าน web เทา่นั้น ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎำคม 2562  
 5. วันเปิดภาคเรียน (วันเริ่มการสอน)  
   - หลักสูตรไทย จันทร์ที ่15 กรกฎำคม 2562 
   - หลักสูตรนานาชาติ อังคำรที่ 13 สงิหำคม 2562 
 6. พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน์ ผ่านระบบสารสนเทศ https://sp-regis.ku.ac.th/ 

   - หลักสูตรไทย       พุธที ่24 กรกฎำคม 2562 
   - หลักสูตรนานาชาติ       พุธที ่21 สิงหำคม 2562 
  
ขั้นตอนที ่6 กำรปฐมนิเทศนิสิตใหม ่
  
 ผูม้ีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศนิสิตใหมทุ่กคน วันเสำร์ที่ 13 กรกฎำคม 2562 เวลำ 08.30 – 11.30 น. 
ณ อาคารจักรพนัธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มิฉะนั้นจะถือว่าขาดคณุสมบัติในการรับเข้าศกึษาและพ้นสถานภาพ 
การเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 
 
 



ขั้นตอนการพิมพ KU9 (โครงการพิเศษ) 
โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 

(แบบเหมาจาย) 
 

1. เขาเว็บไซต https://sp-regis.ku.ac.th  
    เพ่ือเขาสูเว็บไซตลงทะเบียนเรียนของโครงการพิเศษ 
 

 
 
2. ใส รหัสบัญชี และ รหสัผาน เพ่ือ Login เขาสูระบบ (รหัสผานประจําตัวนิสิต : Account Nontri)  

 เลือกวิทยาเขต “บางเขน” และกดปุม Login 
  

 



3. เลือก "ใบแจงหน้ี/ลงทะเบียนเรียน" และคลิก "พิมพใบแจงหน้ี"  

 

 
 
4. ตรวจสอบความถูกตองของรายการคาธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจาย) ท้ังหมด 
 

 
 
 
 
 
 



5. คลิกเลือกประเภทการลงทะเบียน โดยใหเลือก ลงทะเบียนเรียน (เหมาจาย) หรือ  
ลงทะเบียนรักษาสถารภาพนิสิต  

 
5.1 กรณียังคงสถานภาพนสิิตกาํลังศึกษา ใหคลิกเลอืก “ลงทะเบียนเรียน (เหมาจาย)” 

 5.2 กรณีตองการรักษาสถานภาพความเปนนิสิต เนื่องจากพนระยะเวลาการศึกษา 2 ป ใหคลิกเลือก  
“ลงทะเบียบรักษาสถานภาพนิสิต” 

 

 
 
6.  กดปุม “แสดงใบแจงหนี้” เพื่อพิมพใบแจงหนี้ 
 

 
 
 
 
 
 



7. ระบบจะแสดงใบแจงหนี้ Bill Payment (KU9)  
 

7.1 นําใบ Bill Payment (KU9) ไปชําระเงินที่ธนาคารตามที่ใบแจงหนี้ระบุไว  
7.2 เมื่อทําการชําระเงินเรียบรอยแลว นําใบ Bill Payment (KU9) สวนสําหรับนิสิตมาใหกับ

เจาหนาที่โครงการฯ เพื่อดําเนินการยืนยันการชําระเงิน นิสิตจึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนได 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




