
วนัมอบตัว เวลา                                                      ประเภทการรับเข้า/คณะ / สาขา

                                     ภาคพิเศษ
09.00-09.30 คณะวิทยาการจดัการ :  ธุรกิจระหวา่งประเทศ (R07)
09.30-10.00 คณะวิทยาการจดัการ :  การจดัการ (R08)
10.30-11.00 คณะวิทยาการจดัการ :  การเงิน (R09) 
11.00-11.30 คณะวิทยาการจดัการ :  การจดัการโรงแรมและท่องเท่ียว (R10)
11.30-12.00 คณะวิทยาการจดัการ :  การตลาด (R11)
12.30-13.00 คณะวิทยาการจดัการ :  การบญัชีบริหาร (R12)
13.00-13.30 คณะวิทยาการจดัการ :  การจดัการโลจิสติกส์ (R15)
13.30-14.00 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา :  เศรษฐศาสตร์ (G02)
14.00-14.30 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา :  วิทยาการคอมพิวเตอร์ (S06)
14.30-15.00 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา :  เทคโนโลยสีารสนเทศ (S10)
14.30-15.30 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา :  วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต (T08)

                                   ภาคปกติ
09.00-09.40 คณะวิทยาการจดัการ :    การเงิน (R01)
09.40-10.20 คณะวิทยาการจดัการ :     การจดัการ (R02)
10.20-11.00 คณะวิทยาการจดัการ :    การตลาด (R03)
11.00-11.40 คณะวิทยาการจดัการ :    การธุรกิจระหวา่งประเทศ (R04)
12.00-12.40 คณะวิทยาการจดัการ :    การจดัการโรงแรมและท่องเท่ียว (R05)
12.40-13.20 คณะวิทยาการจดัการ :    การบญัชีบริหาร (R13)
13.20-14.00 คณะวิทยาการจดัการ :    การจดัการโลจิสติกส์ (R14)
14.00-15.00 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา :  เศรษฐศาสตร์ (G01) 

6 สิงหาคม 2557

ก ำหนดกำรรับมอบตัวนิสิตใหม่  มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์  วิทยำเขตศรีรำชำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557

ระหว่ำงวันที่ 5 - 7 สิงหำคม 2557

5 สิงหาคม 2557



วนัมอบตัว เวลา                                                      ประเภทการรับเข้า/คณะ / สาขา

ก ำหนดกำรรับมอบตัวนิสิตใหม่  มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์  วิทยำเขตศรีรำชำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557

ระหว่ำงวันที่ 5 - 7 สิงหำคม 2557

                                   ภาคปกติ
09.00-10.00 วิทยาลยัพาณิชยนาวีนานาชาติ :  วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (M01,M03,M05)
10.00-11.00 วิทยาลยัพาณิชยนาวีนานาชาติ :  วิทยาศาสตร์การเดินเรือ (M02) /การขนส่งทางทะเล (M04)
11.00-11.30 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา :  คณิตศาสตร์ประยกุต ์(S01) / เคมี (S03) 
11.30-12.20 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา :  วิทยาการคอมพิวเตอร์ (S05) / วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม (S08)
12.20-13.00 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา :  เทคโนโลยสีารสนเทศ (S09) / ฟิสิกส์ (S11)
13.00-14.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา :  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (T02) /  วิศวกรรมเคร่ืองกล (T03)
14.00-15.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา :   วิศวกรรมไฟฟ้า (T04) / วิศวกรรมโยธา (T05)
15.00-15.30 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา :   วิศวกรรมอุตสาหการ (T07)

   หมายเหตุ -  กรณีมีปัญหาเก่ียวกบัการมอบตวั ติดต่อฝ่ายการศึกษา อาคาร 1 บริการวิทยาการ  โทรศพัท ์038-354580-4 ต่อ 2628 , 2637 

     รุ่นที ่1  วนัพฤหัสที ่14 สิงหาคม 2557  นิสิตคณะวทิยาการจัดการ

     รุ่นที ่2  วนัศุกร์ที ่15 สิงหาคม 2557  นิสิตคณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา , คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา , วทิยาลัยพาณชิยนาวนีานาชาติ , คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

7 สิงหาคม 2557

    เพ่ิมเติมไดท่ี้ฝ่ายกิจการนิสิต  อาคาร 9 ศูนยกิ์จกรรม  โทรศพัท ์038-354580-4 ต่อ 2633 , 2632 , 2630  หรือ www.src.ku.ac.th
-  โครงการกา้วแรกสู่บณัฑิตยคุใหม่สามารถตรวจสอบรายช่ือเขา้ร่วมโครงการฯ ไดท่ี้บอร์ดติดประกาศบริเวณอาคารรับมอบตวันิสิตใหม่ หรือสอบถามรายละเอียด



 
ขั้นตอนการขึน้ทะเบยีนนิสิตใหม่ 

 

1. บนัทึกขอ้มูลระเบียนประวติัและแบบส ำรวจนิสิตใหม่ ผ่ำนระบบเครือข่ำยนนทรีของมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
       ท่ี  https://www.student.ku.ac.th/newregis   (วนัท่ี  1 – 7 สิงหำคม 2557) 

2. พิมพใ์บมอบตวันิสิต  (สทป.1)  พร้อมลงนำม และติดรูปถ่ำยนิสิตขนำด 1 น้ิว  

3. กรอกสญัญำและค ำรับรองในแบบฟอร์ม (สทป.2) 
โดย - ใบสัญญา  นิสิตเป็นผูล้งนำม 

ค ารับรอง   ผูป้กครองและพยำน เป็นผูล้งนำม 

3. ส่งมอบเอกสำร สทป.1 และ สทป.2 และหลกัฐำนต่ำงๆ ท่ีมหำวิทยำลยัก ำหนดให้กบัเจำ้หนำ้ท่ีในวนัมอบตวั 
 

******************************************* 
 

ค าแนะน าในการบันทกึข้อมูลระเบียนประวตัิและแบบส ารวจนิสิตใหม่  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 เข้าสู่ระบบบันทกึข้อมูลนิสิตใหม่ที ่ https://www.student.ku.ac.th/newregis  จะไดห้นำ้จอส ำหรับกำร Login เขำ้สู่
ระบบ ดงัรูปท่ี 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  รหัสผ่านส าหรับการบันทกึข้อมูล    
 กำร Login : ใชเ้ลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั (กรณีนิสิตชำวต่ำงชำติใหใ้ช ้Passport ID) เม่ือใส่เลข 
           บตัรประจ ำตวัประชำชนเสร็จแลว้ กดท่ีปุ่ม  SSSUUUBBBMMMIIITTT 
 เม่ือไดท้  ำกำร Login เขำ้สู่ระบบเรียบร้อยแลว้  จะปรำกฏหนำ้ต่ำงในส่วนของ  

   การบันทกึข้อมูล : ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ระเบียนประวติันิสิต และ แบบส ำรวจนิสิตใหม่ 
 
 

มีต่อหน้าหลงั 
 

 
 

รปูท่ี 1 

https://www.student.ku.ac.th/newregis
https://www.student..ku.ac.th/


 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
   

  

 เม่ือไดท้  ำกำรบนัทึกขอ้มูลในส่วนของ ระเบียนประวติันิสิต จนครบหมดเรียบร้อยแลว้จะปรำกฏส่วนของ
แบบส ำรวจนิสิตใหม่  เพื่อท ำกำรบนัทึกขอ้มูลต่อไป 

 เม่ือท ำกำรบนัทึก แบบส ำรวจนิสิตใหม่  เรียบร้อยแลว้ท ำกำร Print ใบมอบตวั (สทป.1) เพื่อใชเ้ป็นเอกสำร
หลกัฐำนในวนัมอบตวั และให ้คลิก๊ ท่ีขอ้ควำม จะปรำกฏเอกสำร สทป.1  

 สั่งพิมพ ์สทป.1 ซ่ึงสำมำรถดูวธีิกำรก ำหนดกำรพิมพ ์โดยกำร คลิก๊ ท่ี  “ ค าแนะน าการกรอกข้อมูล ”  ตำมรูปท่ี 2  
 

                                                                
      

การส่งมอบเอกสาร :  นิสิตต้องจัดพมิพ์รายงานพร้อมติดรูปถ่ายนิสิตและส่งมอบ   ให้แก่ 
                                                 เจ้าหน้าทีใ่นวนัมอบตัวของนิสิต 

 
 
 
 

รปูท่ี 2 

1. ระเบียนประวติันิสิต ประกอบดว้ย 
    ทะเบียนนิสิต 
    ประวติัส่วนตวั 
    กำรศึกษำ / อ่ืนๆ 
    สถำนท่ีติดต่อ 
     ผูป้กครอง 
  

2. แบบส ำรวจนิสิตใหม่ ประกอบดว้ย 
     ขอ้มูลกำรเขำ้ศึกษำ 
    ขอ้มูลส่วนตวั 
    ขอ้มูลเก่ียวกบัครอบครัว      
     ขอ้มูลบิดำ – มำรดำและผูป้กครอง   
    ขอ้มูลกำรศึกษำวชิำทหำรและ     
         กำรเขำ้ร่วมกิจกรรมนิสิต 
    ขอ้มูลทัว่ไป 

ขอ้มูลส ำคญัท่ีนิสิตตอ้งทรำบก่อนเพื่อใชป้ระกอบในกำรบนัทึกขอ้มูล  ไดแ้ก่ 
1.  ค่ำใชจ่้ำยเฉล่ียต่อเดือนของนิสิต 
2.  รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของ            บิดำ      มำรดำ   ผูป้กครอง   ครอบครัว 
3.  รหสัประจ ำตวัประชำชนของ     นิสิต      บิดำ    มำรดำ   ผูป้กครอง 
  



ขั้นตอนการขึน้ทะเบียนนิสิตใหม่ 

 

เข้าสู่ระบบบนัทกึข้อมูลนิสิตใหม่  
https://www.student.ku.ac.th/newregis 

Login : ใช้เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลกั 
เสร็จแล้วกดทีปุ่่ม SUMIT 

PRINT ใบมอบตัวนิสิต (สทป.1) 
พร้อมตดิรูปนิสิต 

เพือ่ใช้เป็นเอกสารหลกัฐานมอบตัว 

บันทกึข้อมูลส่วนของระเบียนประวตันิิสิต 
และแบบส ารวจนิสิตใหม่ให้เรียบร้อย 



สทป. 2 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ใบสัญญา 

ช่ือ        นาย        นางสาว.......................................................................นามสกุล................................................................................(เขียนโดยนิสิต) 

โดยความเห็นชอบของผูรั้บรอง ขอใหสั้ญญาต่อมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วา่ 

1. ขา้พเจา้จะศึกษาขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี รวมทั้งระเบียบต่างๆ ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ใหเ้ขา้ใจโดยละเอียด 
และถือปฏิบติัโดยเคร่งครัด 

2. ขา้พเจา้ยนิยอมท่ีจะไปศึกษา ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา  และหรือสถานท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จะก าหนดเพ่ือใหค้รบถว้นตามหลกัสูตร 

3. ขา้พเจา้ยนิยอมรับโทษทณัฑทุ์กประการอนัอาจพึงเกิดข้ึน เน่ืองจากท่ีมิไดป้ฏิบติัตนใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี รวมทั้งระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

4. ขา้พเจา้จะเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการบณัฑิตยคุใหม่ท่ีมหาวทิยาลยัจดัข้ึน  หากไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าวยนิยอมท่ีจะให้
มหาวทิยาลยัระงบัการยืน่ขอจบการศึกษา 

                                                                                                       ลงช่ือ.............................................................................(ตวับรรจง)  

                                                                                                                                          (นิสิต) 

ค ารับรอง 
ช่ือ       นาย       นาง      นางสาว............................................................นามสกุล........................................................................(เขียนโดยผูป้กครอง) 

อาชีพ...................................................................................................ต าแหน่ง............................................................................................................ 

สถานที่ท างาน................................................................................................................................................................................................................ 

อยู่บ้านเลขท่ี......................หมู่ท่ี..................ซอย.........................................ถนน.........................................ต าบล/แขวง.............................................. 

อ าเภอ/เขต....................................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์.................................. 

เกีย่วข้องกบั (ช่ือนิสิต)......................................................................................................โดยเป็น................................................................................ 

ขอใหค้  ารับรองไวต่้อมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วา่ 

1. ขอ้ความท่ี (ช่ือนิสิต)............................................................................................................ไดแ้สดงไวข้า้งตน้นั้นเป็นความจริงทั้งส้ิน 

2. (ช่ือนิสิต) ...................................................................................................................เป็นผูมี้ความประพฤติดี ไม่เคยมีช่ือเสียงเสียหาย 

3. ขา้พเจา้ขอรับรองวา่จะเป็นผูว้า่กล่าวตกัเตือน (ช่ือนิสิต)........................................................................................................................ 

4. (ช่ือนิสิต).................................................................................. ..................................ไม่มีโรคภยัอนัส าคญัประจ าตวัท่ีขดัต่อการศึกษา   

5. ขา้พเจา้เป็นผูอุ้ดหนุน (ช่ือนิสิต)................................................................. ........ในการเงิน และรับผดิชอบชดใชห้น้ีสินต่างๆ ซ่ึงหาก

มีข้ึนกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เพื่อให ้(ช่ือนิสิต).....................................................................................ไดรั้บการศึกษาจนส าเร็จ 

และเพื่อเป็นหลกัฐานขา้พเจา้ไดล้งช่ือรับรองไวเ้ป็นส าคญั 

                                                                                                             วนั................เดือน........................................พ.ศ.......................... 

               ลงช่ือ..................................................................................ผูรั้บรอง 

                             (.....................................................................) 

               ลงช่ือ..................................................................................พยาน 

                             (.....................................................................) 

         ลงช่ือ..................................................................................พยาน 

                             (.....................................................................) 



    เอกสารชุดมอบตัวทีนิ่สิตส่งมอบให้มหาวทิยาลยัเกบ็ไว้เป็นหลกัฐาน 
(เรียงตามล าดบั) 

1. ใบมอบตัวนิสิต (สทป.1)  ท่ีไดจ้ากการพิมพภ์ายหลงัการบนัทึกขอ้มูลผา่นเครือข่ายแลว้ พร้อมลงนามและติดรูป
ถ่ายเคร่ืองแบบนิสิตขนาด 1 น้ิว  ไวมุ้มขวาดา้นบน  (มีบริการถ่ายรูป ณ จุดท่ีท าการมอบตวั)  

- นิสิตหญิง   แต่งเคร่ืองแบบนิสิตหญิงจะตอ้งติดกระดุมคอดว้ยกระดุมโลหะเงินลายถมเคร่ืองหมาย 
                  พระพิรุณทรงนาค (ไม่ตอ้งติดตุง้ต้ิง) หา้มใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด 

- นิสิตชาย    แต่งเคร่ืองแบบชุดนิสิตเส้ือสีขาว ผกูเนคไทของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

 
 

 
 
  

2. ใบสัญญาและค ารับรอง (สทป.2)  ท่ีกรอกขอ้ความชดัเจนและสมบูรณ์แลว้  (ทางมหาวทิยาลยัจะส่งใบรายงาน 
คะแนนใหผู้รั้บรองทุกภาคการศึกษา  ดงันั้นผูรั้บรองควรเป็นบิดา,มารดา, ผูป้กครองโดยชอบธรรม)  

3. ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลกัสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปพ.๑   จ  านวน 1 ชุด พร้อมฉบบัจริง                  
(คืนฉบบัจริงภายหลงัการตรวจสอบ) 

4. ส าเนาทะเบียนบ้านและบตัรประชาชนของนิสิต    จ  านวน 1 ชุด  
5. ส าเนาทะเบียนบ้านและบตัรประชาชนของผู้ปกครอง   จ  านวน 1 ชุด 

6. ใบรับรองแพทย์ (ตรวจโรคทัว่ไป)   จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน 

7. ค่าประกนัอบัุติเหตุ (เงินสด 300 บาท) 
8. ค่าอบรมอบรม English Preparation Couse ส าหรับนิสิตทีม่คีะแนน O-NET วชิาภาษาองักฤษ ช่วง

คะแนน 0-15  (เงินสด 2,000 บาท)  
หมายเหตุ  : 1.  เอกสารท่ีเป็นส าเนาทุกฉบบัตอ้งมีการลงนามรับรอง 

2.  ผูท่ี้ไม่แต่งเคร่ืองแบบนิสิตมาจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหม้อบตวัเป็นนิสิต   เคร่ืองแบบนิสิตมีจ าหน่ายท่ี 
     องคก์ารบริหารการนิสิต (อบก.) อาคาร 9  ศูนยกิ์จกรรม หรืออาคารพละศึกษาในวนัมอบตวันิสิต 

             3.  หากนิสิตมีขอ้สงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ฝ่ายการศึกษา อาคารบริการวทิยาการ 
     ม.เกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา  หมายเลขโทรศพัท ์ 038-354580-4 ต่อ 2627,2628,2629,2637    

     หรือท่ี http://www.src.ku.ac.th 
                       

 

 

 

 

ตัวอย่างรูปถ่าย 

เอกสารการมอบตัวนิสิตไม่ครบ 

ไม่รับมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ 



 

ปฏิทินกจิกรรมนิสิตใหม่  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา ประจ าปีการศึกษา 2557 

ล าดบั วนัที่ กจิกรรม สถานที่ 
 

1 
 

1 - 7  ส.ค. 2557 
 

บนัทึกขอ้มูลประวติัส่วนตวัผา่นเครือข่ายระบบออนไลน์ 
 www.Student.ku.ac.th/newregis/  และพิมพใ์บมอบ
ตวันิสิต (สทป.1) 

 

- สถานท่ีตามสะดวก (1 - 7 ส.ค.57)  
- อาคาร 13 พลศึกษา (5 - 7 ส.ค.57) 

 

2 
 

5 - 7 ส.ค.2557 
 

มอบตวัเป็นนิสิตใหม ่ลงทะเบียนเรียนและช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (พลิกดูก าหนดการดา้นหลงั)  
ตามขั้นตอนดงัน้ี 
1. ตรวจสอบหลกัฐานใบมอบตวันิสิตใหม่ 
2. รับหลกัฐานการลงทะเบียนเรียน (KU2) จาก

เจา้หนา้ท่ี 
3. ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา (เป็นดร๊าฟเท่านั้น) 
4. กรณีช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาแลว้ใหน้ าใบเสร็จ

มายืน่กบัเจา้หนา้ท่ี 
5. ช าระค่าประกนัอุบติัเหตุ 300 บาท (เป็นเงินสด) 
6. ส่งเอกสารชุดมอบตวันิสิตใหม่พร้อมลงช่ือ 
7. ถ่ายรูปบตัรประจ าตวันิสิต 

 
 
 
 
 

อาคาร 13 พลศึกษา 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วทิยาเขตศรีราชา 
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8-12 สิงหาคม  2557 
 

อบรม English Preparation Couse ส าหรับนิสิตใหม่ท่ีมี
คะแนน O-NET วชิาภาษาองักฤษ ช่วงคะแนน 0-15 
(นิสิตท่ีเขา้อบรมตอ้งช าระค่าธรรมเนียมจ านวน 2,000 
บาท ในวนัมอบตวันิสิตใหม่) 

แจง้ใหท้ราบภายหลงั 

 

4 
 

14-15 สิงหาคม 2557 
     
  เขา้ร่วมอบรมโครงการกา้วแรกสู่บณัฑิตยคุใหม่       

- รุ่นท่ี 1  วนัพฤหสับดีท่ี 14 สิงหาคม 2557 
- รุ่นท่ี 2  วนัศุกร์ท่ี 15 สิงหาคม 2557 

อาคาร 13 พลศึกษา 
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18 สิงหาคม 25587 วนัเปิดภาคเรียน 

ตรวจสอบตารางเรียนนิสิตท่ี website ฝ่ายการศึกษา
http://reg.admin.src.ku.ac.th/index1.asp 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วทิยาเขตศรีราชา 

 

             


