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มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร (บางเขน)

เอกสารที่ตองใช

นิสิตใหม
ในการข�้นทะเบียนเปน

ผานระบบออนไลน

ประจำปการศึกษา2565



นิสิตใหมเตร�ยมไฟลสำหรับใชอัพโหลด ผานระบบออนไลน
โดยอัพโหลดเอกสารตามลำดับ ดังน้ี

1 ไฟลรูปถาย สำหรับทำบัตรประจำตัวนิสิต

1. สวมเสื้อเช�้ตสีขาว และ ติดกระดุมเม็ดที่ 1 ดวย (กระดุมบนคอ) 

2. ทรงผมและสีผมสุภาพ เห็นใบหนาชัดเจน ทรงผมไมปดบังใบหนา

3. ไมสวมแวนตา ไมสวมเคร�่องประดับ

นิสิตหญิง นิสิตชาย

2 3ใบสัญญาและคำรับรอง (สบศ.2) 
ที่กรอกขอมูลใหครบถวนทั�ง 2 หนา 

เปนไฟล .pdf หร�อ .jpg หนาละ 1 ไฟล 

(ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่ http://www.admission.ku.ac.th)

ใบแสดงผลการเร�ยน (ปพ.1)

(กรณีมี 2 หนา ใหอัพโหลดทั�ง 2 หนา หนาละ 1 ไฟล) 

โดยระบุวันที่อนุมัติการสำเร�จการศึกษา ระบุวันที่ ออกจากโรงเร�ยน 

และระบุวาจบหลักสูตรการศึกษาขั�นพ��นฐาน เปนไฟล .pdf หร�อ .jpg 

ที่สำเร�จการศึกษาชั�นมัธยมศึกษาตอนปลาย หร�อเทียบเทา 

หร�อประกาศนียบัตรหร�อหลักฐานการสำเร�จการศึกษา 

4 5สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนิสิต
กรณีนิสิตตางชาติใชสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 

พรอมรับรองสำเนาถูกตอง เปนไฟล .pdf หร�อ .jpg 

รูปถายนิสิตคูกับบัตรประจำตัวประชาชนของนิสิต
(ตามตัวอยาง) เพ��อยืนยันตัวตน เปนไฟล .pdf หร�อ .jpg

(ตามตัวอยางที่กำหนด) เปนไฟล .jpg เทานั�น 

การอัพโหลดไฟลแตละรายการ ระบบจะบันทึกช�่อไฟลใหโดยอัตโนมัติ

หลักฐานการเปลี่ยนช�่อ-นามสกุลของนิสิต (ถามี) 

เฉพาะกรณีที่ช�่อ-นามสกุล ในเอกสารแตละฉบับไมตรงกัน

พรอมรับรองสำเนาถูกตอง เปนไฟล .pdf หร�อ .jpg
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ใบสัญญาและค ารับรอง นิสิตใหม่ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ หน้า 1 จาก 2 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ใบสัญญา 

 
ชื่อ (นาย / นางสาว)       เกษตรศาสตร์  นามสกุล ศาสตร์แห่งแผ่นดิน             

โดยความเห็นชอบของผู้ปกครอง ขอให้สัญญาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่า 
 1. ข้าพเจ้าจะศึกษาข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งระเบียบ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้เข้าใจโดยละเอียดและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 2. ข้าพเจ้ายินยอมที่จะไปศึกษา ณ วิทยาเขตต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือสถานที่อ่ืน   
ตามท่ีมหาวิทยาลัยจะได้ก าหนด เพ่ือให้ครบถ้วนตามหลักสูตร 
 3. ข้าพเจ้ายินยอมรับโทษทัณฑ์ทุกประการอันอาจพึงมีเกิดขึ้น เนื่องจากที่มิได้ปฏิบัติตนให้ เป็นไปตาม
ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 4. ข้าพเจ้าจะเข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน) กิจกรรม
เสริมหลักสูตร และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น หากไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
ยินยอมที่จะให้มหาวิทยาลัยระงับการยื่นขอจบการศึกษา 
 

ลงชื่อ  นายเกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน    (ตัวบรรจง) 
               ( นิสิต ) 

 
ค ารับรองของผู้ปกครอง 

 
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)        สร้างสรรค ์      นามสกุล         ศาสตร์แห่งแผ่นดิน                
อาชีพ  เกษตรกร    ต าแหน่ง -      
สถานที่ท างาน ไร่สุวรรณ  ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา   
อยู่บ้านเลขท่ี  50 หมู่ที่  -     ซอย  - ถนน งามวงศ์วาน   
ต าบล/แขวง ลาดยาว      อ าเภอ/เขต    จตุจักร จังหวัด      กรุงเทพมหานคร       
รหัสไปรษณีย์    10900   โทรศัพท์        XXX-XXX-XXXX      โดยข้าพเจ้ามีความสัมพันธ์เป็น       บิดา     ของ 
(นาย/นางสาว)  เกษตรศาสตร์  ศาสตร์แห่งแผ่นดิน  
 

ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ผู้ที่อยู่ในการปกครองดูแลของข้าพเจ้า” 
 

ขอให้ค ารับรองไว้ต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่า 
 1. ผู้ที่อยู่ในการปกครองดูแลของข้าพเจ้า เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหายและไม่มีโรคภัย 
ไข้เจ็บอันส าคัญประจ าตัวที่ขัดต่อการศึกษา 

2. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะเป็นผู้ว่ากล่าวตักเตือนผู้ที่อยู่ในการปกครองดูแลของข้าพเจ้า ให้ประพฤติปฏิบัติ
ตามข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

สบศ. 2 
 

เขียนชื่อ – นามสกุลของนิสิต 
(ตัวบรรจง) 

นิสิตลงลายมือชื่อนิสิต 

เขียนชื่อ – นามสกุลของ
ผู้ปกครองนิสิต (ตัวบรรจง) 



ใบสัญญาและค ารับรอง นิสิตใหม่ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ หน้า 2 จาก 2 

 

 3. ข้าพเจ้าจะเป็นผู้อุดหนุนการเงิน รับผิดชอบชดใช้หนี้สินต่าง ๆ ซึ่งหากมีขึ้นกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ในระหว่างการศึกษา 
 4. ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัย เก็บและใช้ข้อมูลทั้งหมด ที่กรอกผ่านระบบข้อมูลประวัตินิสิต ขั้นตอน
การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ รวมถึงลายนิ้วมือ และรูปถ่าย ของผู้ที่อยู่ในการปกครองดูแลของข้าพเจ้า เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยใช้ในการยืนยันตนเพ่ือเข้าห้องเรียน เข้าห้องสอบ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร การเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ รวมถึงการรับบริการ ทั้งที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยและในระบบออนไลน์ ซ่ึงการด าเนินการนี้ เป็นไปเพ่ือ
กิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านัน้ 

5. ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เก็บข้อมูลและส่งมอบข้อมูลดังต่อไปนี้  ของผู้ที่อยู่ในการ
ปกครองดูแลของข้าพเจ้า ให้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เพ่ือใช้ในการเปิดบัญชีเงินฝาก และท าบัตร
ประจ าตวันิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5.1 เลขประจ าตัวประชาชน 
5.2 ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
5.3 หมายเลขหนังสือเดินทาง และทีอ่ยู่ต่างประเทศ (กรณเีป็นนิสิตต่างชาติ) 
5.4 เพศ 
5.5 วันเดือนปีเกิด 
5.6 สัญชาติ 
5.7 ทีอ่ยู่ 
5.8 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรือ โทรศัพท์บ้าน 
5.9 E-mail 
5.10 เลขประจ าตัวนิสิต 
5.11 รูปถ่าย 
5.12 รหัสบาร์โค้ด (barcode) และ QR Code  

 
และเพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงชื่อรับรองไว้เป็นส าคัญ 
 

วันที่  1   เดือน    มิถุนายน    พ.ศ.   2565  
 

ลงชื่อ      สร้างสรรค์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน          ผู้ปกครอง 
            (   นายสร้างสรรค์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน      ) 

ลงชื่อ        สร้างสรรค์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน      บิดา / มารดา 
              (   นายสร้างสรรค์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน      ) 

ลงชื่อ          ส านึกดี สามัคคี                       พยาน           
     (       นางสาวส านึกดี สามัคคี                ) 

ลงลายมือชื่อผู้ปกครอง 
บิดา / มารดา และพยาน 

สบศ. 2 
 

ผู้รับรองจะต้องเป็นบิดา/ มารดาของนิสิต 
หรือเป็นผู้ปกครอง (ซึ่งนิสิตอยู่ในการดูแล) เท่านั้น 

พยาน ต้องไม่ใช่คนเดียวกับผู้รับรอง 
และควรเป็นบุคคลที่รู้จักนิสิตเป็นอย่างดี 

ลงวันที่ที่กรอกเอกสาร 
(ตามก าหนดการขึ้นทะเบียนฯ) 



USER
Stamp

USER
Stamp



เอกสารจะสมบูรณ ตองระบุ

วันอนุมัติการจบ วันออกจากโรงเรียน

และระบุวา จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน



 

ตัวอย่าง 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนสิิต พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 

 

ส าเนาถูกต้อง 
............................................................ 

ชื่อ – นามสกุลของนสิติ 



 

ตัวอย่าง 
 

รูปถ่ายนิสิตคู่กบับัตรประจ าตัวประชาชนของนิสติ 
 

 
 

- ถ่ายรูปจากโทรศัพท์มือถือได้ (ข้อมูลบนบัตรต้องไม่กลับด้าน) 
- โปรดสวมชุดสุภาพ 

 
 



สอบถามขอมูลที่ ฝายรับสมัครและพัฒนาการรับเขาศึกษา 

ชั�น 2 สำนักบร�หารการศึกษา อาคารระพ�สาคร�ก

มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพมหานคร

facebook fanpage

www.facebook.com/kuadmission

admission@ku.ac.th

 E-mail

โทรศัพท

0 2118 0100 ตอ 8046-8051 หร�อ 8205-8206

 เว�บไซต

www.admission.ku.ac.th


