ตารางกิจกรรมนิสิตใหม่ KU76 วิทยาเขตกําแพงแสน
วันที่
30 มิถุนายน 2559

21 กรกฎาคม 2559

กิจกรรม
สถานที่
นิสิตใหม่ Download คู่มือนิสิตใหม่ และใบสัญญา (สทป.2) 1. ที่บา้ นของนิสิต
ได้ที่ https://www.regweb.registrar.ku.ac.th
2. คณะที่นิสิตสังกัด
3. ร้านบริ การอินเตอร์ เน็ต
1. ที่บา้ นของนิสิต
- บันทึกข้อมูลประวัตินิสิตผ่านระบบออนไลน์
2. คณะที่นิสิตสังกัด
https://www.student.ku.ac.th/newregis
3. ร้านบริ การอินเตอร์เน็ต
- ขอเปิ ดบัญชีผใู ้ ช้เครื อข่ายนนทรี
(Nontri Account) และรหัสผ่าน
1. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
- นิสิตใหม่ ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
2. ธนาคารไทยพาณิ ชย์
ผ่านธนาคาร สามารถพิมพ์ใบชําระเงิน
3. ธนาคารทหารไทย
(KU9) จาก https://www.regis.ku.ac.th
4. ธนาคารกรุ งเทพ
(เฉพาะนิสิตที่ยงั ไม่ได้ชาํ ระ หรื อยังชําระไว้ไม่ครบ)
5. ธนาคารกรุ งไทย
เข้าหอพัก
หอพักนิสิต

21 กรกฎาคม 2559

โครงการผูบ้ ริ หารพบผูป้ กครอง

22 กรกฎาคม 2559

วันส่ งเอกสารมอบตัวนิสิตใหม่ และถ่ายรู ป
ทําบัตรประจําตัวนิสิตใหม่

25-27 กรกฎาคม 2559

ตรวจสุ ขภาพนิสิตใหม่ช้ นั ปี ที่ 1

25-27 กรกฎาคม 2559

การเข้าร่ วมปฐมนิเทศนิสิตใหม่
“โครงการก้าวแรกสู่ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน”

4-5 สิ งหาคม 2559

- นิสิตภาคปกติ และภาคพิเศษ
กองบริ หารวิชาการและนิสิต ดําเนินการจัด
ตารางเรี ยนและลงทะเบียนเรี ยนให้นิสิตใหม่
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรี ยน และ
วัน – เวลาและห้องเรี ยนในตารางเรี ยนออนไลน์

1-10 กรกฎาคม 2559

1-10 กรกฎาคม 2559

7 สิ งหาคม 2559 เป็ นต้นไป

8 สิ งหาคม 2559
8 – 12 สิ งหาคม 2559

วันเปิ ดภาคการศึกษา
วันเปลี่ยนแปลงรายวิชาการลงทะเบียนเรี ยน
ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มวิชาเลือก

ห้องคอนเวนชัน่
อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
ห้องคอนเวนชัน่
อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
สถานพยาบาล งานอนามัย
กองบริ การกลาง
ห้องคอนเวนชัน่
อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย

ที่ https://www.regis.ku.ac.th
(เมนูรายงานผลการลงทะเบียนเรี ยนและ
ตารางเรี ยน)
ที่ https://www.regis.ku.ac.th
ที่ https://www.regis.ku.ac.th

ปฏิทินกิจกรรม ทุนการศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ
กองทุนเงินกู้ยมื เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
สําหรับผู้กู้รายใหม่และผู้กู้ต่อเนื่องจากมัธยม ประจําปีการศึกษา2559 ภาคต้น
วันที่

15 พ.ค.59
เป็นต้นไป

25 ก.ค. 59
ถึง
17 ส.ค. 59
20-21
ส.ค.59

24 ส.ค.59

27 ส.ค.59

28 ส.ค.59
ถึง
4 ก.ย.59

4 ม.ค.60

กิจกรรม
ผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมรายเก่าจากมัธยมปลาย/เปลี่ยนระดับ
การศึกษาดําเนินการดังนี้
1. นิสิตผูก้ ู้ยืมรายใหม่ทุกชั้นปีที่ไม่เคยกู้ยืมมาก่อนและมีความ
ประสงค์จะกู้ยืมเงิน ในปีการศึกษา 2559 ให้ดําเนินการเข้าไป
ลงทะเบียนขอรหัสผ่านใน ระบบ e-studentloan ได้ที่เวปไซด์
www.studentloan.or.th
2.นิสิตทั้งผู้กู้ยมื รายใหม่และรายเก่าที่มีรหัสผ่านแล้ว เข้าไปทําแบบ
ยืนยันคําขอกู้ยืมและบันทึกแบบคําขอกู้ยืมก่อนที่นิสติ จะทําเรื่องย้าย
ทะเบียนบ้านเข้าทะเบียนบ้านมหาวิทยาลัยฯ (ทร.6) กรณีนิสติ ที่พัก
อาศัยหอพักในมหาวิทยาลัยฯหากนิสิตไม่ดําเนินการดังกล่าว
นิสิตจะไม่สามารถกู้ยืมได้
นิสิตผูก้ ู้ยืมรายใหม่และรายเก่าให้สง่ ใบสมัครกู้ยืมพร้อมเอกสารประกอบ
ได้ที่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารกิจการนิสิตพร้อมจองคิว
สัมภาษณ์ ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครกู้ยืม ได้ที่ www.kps.ku.ac.th
หัวข้อข่าวนิสิต และhttp://sasd.psd.kps.ku.ac.thงานกิจการนิสิต
หัวข้อทุนการศึกษา หรือที่ Facebook : Kps ku studentloan
นิสิตกู้ยืมทุกคน ทีม่ ีบัตรคิวทุกคนเข้ารับการสัมภาษณ์
ประกาศผลการสัมภาษณ์นสิ ิตที่ได้รบั สิทธิ์กู้ยืม กยศ. และ กรอ. และ
ให้นสิ ิตเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย
1.1 รายใหม่ เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยใหม่
1.2 รายเก่า เปิดบัญชีใหม่ได้ เพื่อลดการเสียค่าธรรมเนียมการกดเงิน
ครั้งละ 20 บาท
***ตามข้อ 1.1 และ 1.2 นิสติ ต้องเปิดบัญชีดว้ ยตนเอง***
ประชุมชี้แจงการจัดทําสัญญากู้ยืมเงินผ่านระบบ e-studentloan ทั้ง
กยศ. และ กรอ. พร้อมให้นิสติ จองคิวเลือกนัดวันลงนามค้ําประกัน
สัญญากู้ยมื เงิน
- ผู้กู้ยืมรายใหม่ทุกชั้นปี เวลา 10.30 - 12.00 น.
- ผู้กู้ยืมรายเก่าจากสถาบันอื่นฯ ชัน้ ปี1 (รหัส 59) 12.00 - 13.00 น.
นิสิตที่ได้รบั สิทธิก์ ยู้ ืม กยศ. และ กรอ. ทุกคน เข้าทําสัญญาผ่านระบบ
e - studentlaon พร้อมผู้ปกครองลงนามค้ําประกันสัญญากู้ยมื เงิน
และส่งสัญญา
ธนาคารโอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กบั มหาวิทยาลัยฯ ส่วนค่า
ครองชีพรายเดือนจะโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของนิสิต
- นิสิตที่สาํ รองจ่ายเงินสด ให้นสิ ิตทําใบคําร้องขอเงินคืนพร้อม
แนบใบเสร็จรับเงิน(ku.2) ได้ที่ กองบริหารวิชาการและนิสิต
เบอร์โทร 034 - 281095

สถานที่

หมายเหตุ

เว็บไซต์
www.studentloan.or.th

ไม่เว้นวันหยุด

อาคารกิจการนิสติ
กองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา
งานกิจการนิสติ

ไม่เว้นวันหยุด

ห้องนนทรี
อาคารกิจการนิสติ

ไม่เว้นวันหยุด

ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขาภายในจังหวัดนครปฐม
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

นอกจังหวัดนครปฐม
กรุงเทพฯ
และปริมณฑล
จะเสียค่าธรรมเนียมการกดเงิน
ครั้งละ 20 บาท

ห้องนนทรี
อาคารกิจการนิสติ

ไม่เว้นวันหยุด

อาคารกิจการนิสติ
กองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา

ไม่เว้นวันหยุด

กองบริหาร
วิชาการและนิสติ

ยกเว้นวันหยุด

5 ก.ย.59

นิสิตที่ประสงค์จะขอทุนการศึกษา (ทุนทํางาน) ของมหาวิทยาลัยฯ
ที่ไม่ใช่ กยศ. และ กรอ. และทุนการศึกษาอื่นๆ
สามารถติดตามข่าวสาวการรับสมัครได้ที่ www.kps.ku.ac.th หัวข้อ
ข่าวนิสิต และhttp://sasd.psd.kps.ku.ac.th งานกิจการนิสิต หัวข้อ
ทุนการศึกษา หรือที่ Facebook : Kps ku studentloan

อาคารกิจการนิสติ
กองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา
งานกิจการนิสติ

ไม่เว้นวันหยุด

หมายเหตุ: เนื่องจากปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมากองทุนฯ ได้ปรับเปลี่ยนการโอนเงินค่าใช้จา่ ยราย
เดือน คือ ต้องส่งแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพที่นิสิตลงนามถึงธนาคารก่อน จึงจะได้รับการโอน
เงินค่าครองชีพ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้
นิสิตสามารถติดตามข่าวสารได้ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานกิจการนิสิต โทร. 034351882 ต่อ 160 หรือ มือถือ 095 - 6032619 บริการเฉพาะวันทําการ www.sasd.psd.kps.ku.ac.th,
www.kps.ku.ac.th หรือที่ Facebook : Kps ku studentloan

กําหนดการตรวจสุขภาพสําหรั บนิสิตชัน้ ปี ที่ 1
กลุ่มที่ 1 วันจันทร์ ท่ ี 25 กรกฎาคม 2559
เวลา 08.00-12.00 น.
นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (สายศิลปศาสตร์)
เวลา 13.00-16.00 น.
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

กลุ่มที่ 2 วันอังคารที่ 26กรกฎาคม 2559
เวลา 08.00-12.00 น. นิสิตคณะเกษตร กําแพงแสน
เวลา 13.00-16.00 น.นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน

กลุ่มที่ 3 วันพุธที่ 27กรกฎาคม 2559
เวลา 08.00-12.00 น.
นิสิตคณะประมง และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
เวลา 13.00-16.00 น.
นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (สายวิทยาศาสตร์)

รายการตรวจสุขภาพและอัตราค่าบริการ
1. ตรวจร่างกายทัว่ ไปโดยแพทย์ (PE)
ราคา 50 บาท
2. เอ็กซเรย์ทรวงอกระบบดิจิตอล (Chest X-ray)
ราคา 100 บาท
3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
ราคา 60 บาท
4. ตรวจปั สสาวะทัว่ ไป (UA)
ราคา 40 บาท
5. ตรวจหาสารเสพติดในปั สสาวะ
ราคา 80 บาท
รวม 330 บาท

หมายเหตุ

เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้กบั นิสิต
อัตราค่าบริการจึงคิดแบบเหมาจ่าย ๒๕๐ บาท/คน

