กาหนดการรับมอบตัวนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจาปี การศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2560
วันมอบตัว

เวลา

18 กรกฎาคม 2560

09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.30-13.30
13.30-14.30

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

19 กรกฎาคม 2560

09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.30-14.00
14.00-15.00

คณะวิทยาการจัดการ : การจัดการโลจิสติกส์ (R14) /การจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ (R15)
คณะวิทยาการจัดการ : การเงินและการลงทุน (R16) /การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ (R17)
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรี ราชา : เศรษฐศาสตร์ (G01) / เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ (G02)
คณะพาณิ ชยนาวีนานาชาติ : วิศวกรรมต่อเรื อและเครื่ องกลเรื อ (M01 , M03)
คณะพาณิ ชยนาวีนานาชาติ : วิทยาศาสตร์การเดินเรื อ (M02) /การขนส่ งทางทะเล (M04)

20 กรกฎาคม 2560

09.00-09.30
09.30-10.30
10.30-11.20
11.20-12.00
12.30-13.20
13.20-14.00
14.00-14.40
14.40-15.00

คณะวิทยาศาสตร์ ศรี ราชา : คณิ ตศาสตร์ประยุกต์ (S01) / เคมี (S03)
คณะวิทยาศาสตร์ ศรี ราชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (S05) / วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ (S06)
คณะวิทยาศาสตร์ ศรี ราชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (S18) / ฟิ สิ กส์ (S11)
คณะวิทยาศาสตร์ ศรี ราชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ (S09) / เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ (S10)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรี ราชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ (T12) / วิศวกรรมเครื่ องกลและการออกแบบ (T13)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรี ราชา : วิศวกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ (T14) / วิศวกรรมโยธา (T05)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรี ราชา : วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ (T17)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรี ราชา : วิศวกรรมเครื่ องกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ) (T18)

หมายเหตุ

ประเภทการรับเข้ า/ คณะ / สาขาวิชา
:
:
:
:
:

การจัดการ (R02) /การจัดการ ภาคพิเศษ (R08)
การตลาด (R03) /การตลาด ภาคพิเศษ (R11)
ธุรกิจระหว่างประเทศ (R04) / ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ (R07)
การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (R05) /การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ (R10)
การบัญชีบริ หาร (R13) /การบัญชีบริ หาร ภาคพิเศษ (R12)

- โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์ แห่งแผ่นดิน สามารถตรวจสอบรายชื่ อเข้าร่ วมโครงการฯ ได้ที่บอร์ ดติดประกาศบริ เวณอาคารรับมอบตัวนิสิตใหม่ (อาคารพลศึกษา)

รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 นิสิตคณะวิทยาการจัดการ
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2560 นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา , คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา , คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ , คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สทป. 2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ใบสั ญญา
ชื่อ

นาย

นางสาว.......................................................................นามสกุล................................................................................(เขียนโดยนิสิต)

โดยความเห็นชอบของผูร้ ับรอง ขอให้สัญญาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วา่
1. ข้าพเจ้าจะศึกษาข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี รวมทั้งระเบียบต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เข้าใจโดยละเอียด และถือปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัด
2. ข้าพเจ้ายินยอมที่จะศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา ตลอดหลักสู ตรจนจบการศึกษา หรื อสถานที่อื่นๆ ที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา กาหนดเพื่อให้ครบถ้วนตามหลักสู ตร
3. ข้าพเจ้ายินยอมรับโทษทัณฑ์ทุกประการอันอาจพึงเกิดขึ้น เนื่องจากที่มิได้ปฏิบตั ิตนให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี รวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ข้าพเจ้าจะเข้าร่ วมกิจกรรมนิสิตและเข้าร่ วมทดสอบความรู้หรื อทักษะอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากไม่ได้เข้าร่ วมกิจกรรม
ดังกล่าวยินยอมให้มหาวิทยาลัยระงับการเสนอชื่อเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริ ญญาตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลงชื่อ.............................................................................(ตัวบรรจง)
(นิสิต)

คารับรอง
ชื่อ

นาย

นาง นางสาว............................................................นามสกุล........................................................................(เขียนโดยผูป้ กครอง)

อาชีพ...................................................................................................ตาแหน่ ง............................................................................................................
สถานที่ทางาน................................................................................................................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที.่ .....................หมู่ที่..................ซอย.........................................ถนน.........................................ตาบล/แขวง..............................................
อาเภอ/เขต....................................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์ ..................................
เกีย่ วข้ องกับ (ชื่อนิสิต)......................................................................................................โดยเป็ น................................................................................
ขอให้คารับรองไว้ต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วา่
1. ข้อความที่ (ชื่อนิสิต)............................................................................................................ได้แสดงไว้ขา้ งต้นนั้นเป็ นความจริ งทั้งสิ้ น
2. (ชื่อนิสิต) ...................................................................................................................เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสี ยงเสี ยหาย
3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะเป็ นผูว้ า่ กล่าวตักเตือน (ชื่อนิสิต)........................................................................................................................
4. (ชื่อนิสิต)....................................................................................................................ไม่มีโรคภัยอันสาคัญประจาตัวที่ขดั ต่อการศึกษา
5. ข้าพเจ้าเป็ นผูอ้ ุดหนุน (ชื่อนิสิต).........................................................................ในการเงิน และรับผิดชอบชดใช้หนี้สินต่างๆ ซึ่งหาก
มีข้ ึนกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ (ชื่อนิสิต).....................................................................................ได้รับการศึกษาจนสาเร็ จ
และเพื่อเป็ นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงชื่อรับรองไว้เป็ นสาคัญ
วัน................เดือน........................................พ.ศ..........................
ลงชื่อ..................................................................................ผูร้ ับรอง
(.....................................................................)
ลงชื่อ..................................................................................พยาน
(.....................................................................)
ลงชื่อ..................................................................................พยาน
(.....................................................................)

ใบรายงานการตรวจสุ ขภาพร่ างกาย
เข้ าศึกษาต่ อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
สถานที่ตรวจ......................................................................
วันที่.............เดือน..................................พ.ศ.....................
ข้าพเจ้า นายแพทย์/แพทย์หญิง...........................................................................................................................
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่............................................................................................................................
ได้ตรวจร่ างกาย นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................................................
บัตรประจาตัวเลขที่...............................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว..................................................................................................................................
ตรวจทุกคณะ
การตรวจอาการของโรคจิตเวชอันอาจเป็ นอันตรายต่อตนเองและผูอ้ ื่น

ปกติ

ผิดปกติ ระบุ...............................

............................................................................................................................................................................................................
การตรวจการติดยาเสพติดให้โทษ

ปกติ

ผิดปกติ ระบุ............................................................................

การตรวจปอดและหัวใจ

ปกติ

ผิดปกติ ระบุ...........................................................................

การตรวจวัณโรคในระยะอันตราย

ปกติ

ผิดปกติ ระบุ ...........................................................................

การตรวจโรคลมชัก

ปกติ

ผิดปกติ ระบุ ...........................................................................

สรุปความเห็นและข้ อแนะนาของแพทย์
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ..................................................................................แพทย์ผตู ้ รวจร่ างกาย
(................................................................................)

หมายเหตุ : (๑) ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ ๑ เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ตรวจร่ างกาย (๒) ต้องเป็ นแพทย์ซ่ ึงได้ข้ นึ ทะเบียนรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (๓) ให้เข้ารับการตรวจร่ างกายในสถานพยาบาลของรัฐ หรื อโรงพยาบาลเอกชน

ขั้นตอนการขึน้ ทะเบียนนิสิตใหม่
1. บันทึกข้อมูลระเบียนประวัติและแบบสำรวจนิสิตใหม่ ผ่ำนระบบเครื อข่ำยนนทรี ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ที่ https://www.student.ku.ac.th/newregis (วันที่ 14 - 20 กรกฎำคม 2560)
2. พิมพ์ขอ้ มูลประวัติหรื อใบมอบตัวนิสิต (สทป.1) พร้อมลงนำม และติดรู ปถ่ำยนิสิตถูกระเบียบ ขนำด 1 นิ้ว
3. กรอกสัญญำและคำรับรองในแบบฟอร์ม (สทป.2)
โดย - ใบสั ญญา นิสิตเป็ นผูล้ งนำม
คารับรอง ผูป้ กครองและพยำน เป็ นผูล้ งนำม
3. ส่งมอบเอกสำร สทป.1 และ สทป.2 และหลักฐำนต่ำงๆ ที่มหำวิทยำลัยกำหนดให้กบั เจ้ำหน้ำที่ในวันมอบตัว
*******************************************

คาแนะนาในการบันทึกข้ อมูลระเบียนประวัติและแบบสารวจนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


เข้ าสู่ ระบบบันทึกข้ อมูลนิสิตใหม่ ที่ https://www.student.ku.ac.th/newregis จะได้หน้ำจอสำหรับกำร Login เข้ำสู่
ระบบ ดังรู ปที่ 1

รูปที่ 1



รหัสผ่ านสาหรับการบันทึกข้ อมูล
 กำร Login : ใช้เลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก (กรณี นิสิตชำวต่ำงชำติให้ใช้ Passport ID) เมื่อใส่ เลข
บัตรประจำตัวประชำชนเสร็ จแล้ว กดที่ปมุ่ SSUUBBMMIITT
 เมื่อได้ทำกำร Login เข้ำสู่ ระบบเรี ยบร้อยแล้ว จะปรำกฏหน้ำต่ำงในส่ วนของ
การบันทึกข้ อมูล : ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ ระเบียนประวัตินิสิต และ แบบสำรวจนิ สิตใหม่

มีต่อหน้ าหลัง

1. ระเบียนประวัตินิสิต ประกอบด้วย
ทะเบียนนิสิต
ประวัติส่วนตัว
กำรศึกษำ / อื่นๆ
สถำนที่ติดต่อ
 ผูป้ กครอง

2. แบบสำรวจนิสิตใหม่ ประกอบด้วย
 ข้อมูลกำรเข้ำศึกษำ
ข้อมูลส่ วนตัว
ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว
 ข้อมูลบิดำ – มำรดำและผูป้ กครอง
ข้อมูลกำรศึกษำวิชำทหำรและ
กำรเข้ำร่ วมกิจกรรมนิสิต
ข้อมูลทัว่ ไป

ข้อมูลสำคัญที่นิสิตต้องทรำบก่อนเพื่อใช้ประกอบในกำรบันทึกข้อมูล ได้แก่
1. ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อเดือนของนิสิต
2. รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
 บิดำ
 มำรดำ
 ผูป้ กครอง
3. รหัสประจำตัวประชำชนของ  นิสิต
 บิดำ
 มำรดำ






 ครอบครัว
 ผูป้ กครอง

เมื่อได้ทำกำรบันทึกข้อมูลในส่ วนของ ระเบียนประวัตินิสิต จนครบหมดเรี ยบร้อยแล้วจะปรำกฏส่ วนของ
แบบสำรวจนิสิตใหม่ เพื่อทำกำรบันทึกข้อมูลต่อไป
เมื่อทำกำรบันทึก แบบสำรวจนิสิตใหม่ เรี ยบร้อยแล้วทำกำร Print ใบมอบตัว (สทป.1) เพื่อใช้เป็ นเอกสำร
หลักฐำนในวันมอบตัว และให้ คลิก๊ ที่ขอ้ ควำม จะปรำกฏเอกสำร สทป.1
สัง่ พิมพ์ สทป.1 ซึ่งสำมำรถดูวธิ ี กำรกำหนดกำรพิมพ์ โดยกำร คลิก๊ ที่ “ คาแนะนาการกรอกข้ อมูล ” ตำมรู ปที่ 2

รูปที่ 2

การส่ งมอบเอกสาร : นิสิตต้ องจัดพิมพ์ใบมอบตัว (สทป.1) พร้ อมติดรู ปถ่ ายชุดนิสิต
เพือ่ ส่ งมอบ ให้ เจ้ าหน้ าทีใ่ นวันมอบตัวของนิสิต

เอกสารชุ ดมอบตัวทีน่ ิสิตส่ งมอบให้ มหาวิทยาลัยเก็บไว้ เป็ นหลักฐาน
(เรียงตามลาดับ)
1. ใบมอบตัวนิสิต (สทป.1) ที่ได้จากการพิมพ์ภายหลังการบันทึกข้อมูลผ่านเครื อข่ายแล้ว พร้อมลงนามและ
ติดรู ปถ่ายเครื่ องแบบนิสิตขนาด 1 นิ้ว ไว้มุมขวาด้านบน (ถ่ ายรู ป ณ จุดทีท่ าการมอบตัวอาคารพลศึกษา
หรือตามร้ านถ่ ายรู ปทัว่ ไป)
-

นิสิตหญิง แต่งเครื่ องแบบนิสิตหญิงจะต้องติดกระดุมคอด้วยกระดุมโลหะเงินลายถมเครื่ องหมาย
พระพิรุณทรงนาค (ไม่ตอ้ งติดตุง้ ติ้ง) ห้ามใส่ เครื่ องประดับทุกชนิด

-

นิสิตชาย แต่งเครื่ องแบบชุดนิสิตเสื้ อสี ขาว ผูกเนคไทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตัวอย่ างรูปถ่ าย

1. ใบสั ญญาและคารับรอง (สทป.2) ที่กรอกข้อความชัดเจนและสมบูรณ์แล้ว (ทางมหาวิทยาลัยจะส่ งใบ
รายงาน คะแนนให้ผรู ้ ับรองทุกภาคการศึกษา ดังนั้นผูร้ ับรองควรเป็ นบิดา,มารดา, ผูป้ กครองโดยชอบธรรม)
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสู ตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปพ.๑ จานวน 1 ชุด ฉบับจริ งพร้อมสาเนา
(คืนฉบับจริ งภายหลังการตรวจสอบ)
3. สาเนาทะเบียนบ้ านและบัตรประชาชนของนิสิต จานวน 1 ชุด
4. สาเนาทะเบียนบ้ านและบัตรประชาชนของผู้ปกครอง จานวน 1 ชุด
5. ใบรับรองแพทย์ (แบบฟอร์ มของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา) จากสถานพยาบาลของรัฐ
หรื อโรงพยาบาลเอกชน
6. ค่ าอบรมอบรม English Preparation Couse สาหรับนิสิตที่มีคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ

ช่วงคะแนน 0-15 (เงินสด 2,000 บาท)
7. สาเนาทะเบียนบ้ านและบัตรประชาชนของนิสิต จานวน 1 ชุด (สาหรับเปิ ดบัญชีธนาคาร)
หมายเหตุ : 1. เอกสารที่เป็ นสาเนาทุกฉบับต้องมีการลงนามรับรอง
2. ผูท้ ี่ไม่แต่งเครื่ องแบบนิสิตมาจะไม่ได้รับอนุ ญาตให้มอบตัวเป็ นนิสิต เครื่ องแบบนิสิตมีจาหน่ายที่
องค์การบริ หารการนิสิต (อบก.) อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม หรื ออาคารพละศึกษาในวันมอบตัวนิสิต
3. หากนิสิตมีขอ้ สงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษา อาคารบริ การวิทยาการ
หมายเลขโทรศัพท์ 038-354580-4 ต่อ 2627,2628,2629,2637 หรื อที่ http://www.src.ku.ac.th

เอกสารไม่ ครบไม่ รับมอบตัวเป็ นนิสิตใหม่

ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา ประจาปี การศึกษา 2560
ลาดับ

วันที่

กิจกรรม

1 14 - 20 กรกฎาคม 2560 บันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัวผ่านเครื อข่ายระบบ
ออนไลน์ www.student.ku.ac.th/newregis/ และ
พิมพ์ใบมอบตัวนิสิต (สทป.1) พร้อมติดรู ปถ่าย
2 18 - 20 กรกฎาคม 2560 มอบตัวเป็ นนิสิตใหม่ ลงทะเบียนเรี ยนและชาระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบหลักฐานใบมอบตัวนิสิตใหม่
2. รับหลักฐานการลงทะเบียนเรี ยน (KU2) จาก
เจ้าหน้าที่
3. ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตัว๋ แลกเงิน)
4. กรณี ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วให้นา
ใบเสร็ จมายืน่ กับเจ้าหน้าที่
5. ชาระค่าประกันอุบตั ิเหตุ 300 บาท (เป็ นเงินสด)
6. ส่ งเอกสารชุดมอบตัวนิสิตใหม่พร้อมลงชื่อ
7. ถ่ายรู ปบัตรประจาตัวนิสิต
8. เปิ ดบัญชีธนาคาร

3

4

5

6

เข้ าร่ วมอบรมโครงการก้ าวแรกสู่ ศาสตร์ แห่ งแผ่ นดิน
- รุ่ นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
27 - 28 กรกฎาคม 2560
- รุ่ นที่ 2 วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560

ตรวจสอบที่ Website
คณะที่เข้าศึกษา

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรี ราชา
คณะวิทยาศาสตร์ ศรี ราชา
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรี ราชา
คณะพาณิ ชยนาวีนานาชาติ

อบรม English Preparation Couse
สาหรับนิสิตใหม่ที่มีคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ
24 – 26 กรกฎาคม 2560
ช่วงคะแนน 0-15 (นิสิตที่เข้าอบรมต้องชาระ
ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท ในวันมอบตัวนิสิตใหม่)
31 กรกฎาคม 2560

วันเปิ ดภาคเรียน

สถานที่
- สถานที่ตามสะดวก
- อาคาร 13 พลศึกษา (18 - 20 ก.ค.60)

อาคาร 13 พลศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรี ราชา

อาคาร 13 พลศึกษา

Website : www.ms.src.ku.ac.th/
Website : www.eng.src.ku.ac.th
Website : www.sci.src.ku.ac.th
Website : www.econ.src.ku.ac.th
Website : www.imc.src.ku.ac.th
อาคาร 10 ศูนย์เรี ยนรวม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรี ราชา

อัตราค่ าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ ายสาหรับนิสิตใหม่ ปี การศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ประเภท/คณะ/สาขาวิชา

ภาคปกติ
คณะวิทยาการจัดการ
- ทุกสาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
- ทุกสาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
- ทุกสาขาวิชา
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
- สาขาวิทยาศาสตร์การเดินเรื อ
- สาขาต่อเรื อและเครื่ องกลเรื อ
(ผูป้ ฏิบตั ิงานบนเรื อ)
- สาขาต่อเรื อและเครื่ องกลเรื อ
- สาขาการขนส่ งทางทะเล
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
- สาขาเศรษฐศาสตร์
ภาคพิเศษ
คณะวิทยาการจัดการ
- ทุกสาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
- สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
- สาขาเครื่ องกลและระบบการผลิต
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
- สาขาเศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแยกตามรายภาค
แรกเข้ า(ภาคต้ น)

ภาคปลาย
และภาคถัดไป

ภาคฤดูร้อน

18,000

16,500

5,000

19,600

17,900

6,000

26,100

25,000

7,800

36,100
36,100

35,000
35,000

7,800
7,800

26,100
19,600

25,000
18,500

7,800
7,800

18,000

16,500

5,000

24,900

23,700

5,400

30,600

28,600

8,400

37,200

35,900

15,500

24,900

23,700

5,400

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ : อัตราค่ าธรรมเนียมการศึกษา แรกเข้ า หมายถึง ค่ าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้ น ของนิสิตใหม่

