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ล ำดับที่ กิจกรรม วัน เดือน ปี รำยละเอียดของกิจกรรม หมำยเหตุ หน่วยงำนที่
รบัผิดชอบ

จนัทร์ที่ 11 ก.พ.62 เป็นต้นไป เฉพาะผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS รอบที่  1

จนัทร์ที่  6 พ.ค.62 เป็นต้นไป เฉพาะผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS รอบที่  2

ศุกร์ที่  17 พ.ค.62 เป็นต้นไป เฉพาะผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS รอบที่  3

ศุกร์ที่  7 มิ.ย.62 เป็นต้นไป เฉพาะผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS รอบที่  4

อังคารที่ 25 มิ.ย.62 เป็นต้นไป เฉพาะผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS รอบที่  5

จนัทร์ที่ 11 ก.พ.62 เป็นต้นไป เฉพาะผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS รอบที่  1

จนัทร์ที่  6 พ.ค.62 เป็นต้นไป เฉพาะผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS รอบที่  2

ศุกร์ที่  17 พ.ค.62 เป็นต้นไป เฉพาะผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS รอบที่  3

ศุกร์ที่  7 มิ.ย.62 เป็นต้นไป เฉพาะผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS รอบที่  4

อังคารที่ 25 มิ.ย.62 เป็นต้นไป เฉพาะผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS รอบที่  5

จนัทร์ที่ 11 ก.พ.–อาทิตยท์ี่ 14 ก.ค. 62 เฉพาะผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS รอบที่  1

จนัทร์ที่  6 พ.ค.- อาทิตยท์ี่ 14 ก.ค. 62 เฉพาะผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS รอบที่  2

ศุกร์ที่  17 พ.ค.- อาทิตยท์ี่ 14 ก.ค. 62 เฉพาะผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS รอบที่  3

ศุกร์ที่  7 มิ.ย. -  อาทิตยท์ี่ 14 ก.ค. 62 เฉพาะผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS รอบที่  4

อังคารที่ 25 มิ.ย.-อาทิตยท์ี่ 14 ก.ค. 62 เฉพาะผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS รอบที่  5

เสาร์ที่ 15 มิ.ย.- อาทิตยท์ี่ 16 มิ.ย.62 คร้ังที่ 1  ส าหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่
นนทรีอีสาน  KU.CSC  CAMP  2562  หรือ  ผู้ที่เข้าร่วมทั้งกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมสู่นนทรีอีสาน  KU.CSC  CAMP  2562  และ กิจกรรมปรับพืน้
ฐานความรู้ภาษาอังกฤษ

เข้าหอพัก  ณ หอพักที่ได้จองไวแ้ล้ว 

พฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย. - ศุกร์ที่ 21 มิ.ย.62 คร้ังที่  2  ส าหรับผู้ที่เข้าร่วมเฉพาะกิจกรรมปรับพืน้ฐานความรู้ภาษาอังกฤษ
 เท่านั้น

เข้าหอพัก  ณ หอพักที่ได้จองไวแ้ล้ว 

พุธที่ 26 มิ.ย.62 – พฤหัสบดีที่ 27 มิ.ย.62 คร้ังที่  3  ส าหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าหอพักต้ังแต่คร้ังที่ 1 และ คร้ังที่ 2 เข้าหอพัก  ณ หอพักที่ได้จองไวแ้ล้ว 

อาทิตยท์ี่ 16 มิ.ย.62 คร้ังที่  1  ส าหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่
นนทรีอีสาน  KU.CSC  CAMP  2562  หรือ  ผู้ที่เข้าร่วมทั้งกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมสู่นนทรีอีสาน  KU.CSC  CAMP  2562  และ กิจกรรมปรับพืน้
ฐานความรู้ภาษาอังกฤษ

เวลา 13.00 น. -16.00 น. 
สถานที่จะแจง้ให้ทราบอีกคร้ัง

พฤหัสบดีที่ 27 มิ.ย. 62 คร้ังที่ 2 ส าหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมคร้ังที่  1 เวลา 13.00 น. -16.00 น. สถานที่จะแจง้ให้ทราบอีกคร้ัง

ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  ผ่าน
เวบ็ไซต์  https://misreg.csc.ku.ac.th/admission แล้วน า
แบบฟอร์มไปช าระผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

หน่วยแนะแนว
และรับเข้า กอง
บริหารวชิาการ
และนิสิต 
0-4272-5052 , 
086-224-1118

ก ำหนดกำรส ำหรบันิสิตใหม่ ประจ ำปกีำรศึกษำ 2562
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1 จองหอพัก จองหอพักผ่านเวบ็ไซต์ https://158.108.110.93/dorm  หน่วยที่พักอาศัย  
โทร.0-4272-5025
 มือถือ 
088-510-8007

ข้อมูล ณ วนัที่  14 มีนาคม 2562  สอบถามข้อมูลเพิม่เติม หน่วยแนะแนวและรับเข้า กองบริหารวชิาการและนิสิต 0-4272-5052 , 086-224-1118                          *ก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม*

4 รำยงำนตัวเข้ำหอพัก หน่วยที่พักอาศัย  
โทร.0-4272-5025
 มือถือ 
088-510-8007

2 ตรวจสอบรหัสนิสิตใหม่ ตรวจสอบได้ต้ังแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 
ผ่านเวบ็ไซต์ https://misreg.csc.ku.ac.th/admission

หน่วยแนะแนว
และรับเข้า กอง
บริหารวชิาการ
และนิสิต 
0-4272-5052 , 
086-224-1118

3 ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ

5 โครงกำรผู้บริหำรพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ งานกิจการนิสิต
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ล ำดับที่ กิจกรรม วัน เดือน ปี รำยละเอียดของกิจกรรม หมำยเหตุ หน่วยงำนที่
รบัผิดชอบ

ก ำหนดกำรส ำหรบันิสิตใหม่ ประจ ำปกีำรศึกษำ 2562
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ข้อมูล ณ วนัที่  14 มีนาคม 2562  สอบถามข้อมูลเพิม่เติม หน่วยแนะแนวและรับเข้า กองบริหารวชิาการและนิสิต 0-4272-5052 , 086-224-1118                          *ก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม*

จนัทร์ที่ 6 พ.ค. – ศุกร์ที่ 31 พ.ค. 62 สมัครเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่นนทรีอีสาน KU.CSC 
CAMP2562 เฉพาะผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ผ่านการเคลียร่ิงเฮาส์เรียบร้อยแล้ว

สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านเวบ็ไซต์ 
https://misreg.csc.ku.ac.th/admission

วนัที่  17 มิ.ย. 62 เวลา 07.00 -11.00 น. 
พิธเีปิดโครงการ

วนัที่ 17 มิ.ย.62 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมแยกตามคณะ

วนัที่ 18 – 21 มิ.ย.62 เวลา 08.30 – 16.30 น. เข้าร่วม
กิจกรรมเตรียมความพร้อมแยกตามคณะ

เสาร์ที่ 22 มิ.ย. –   พุธที่ 26 มิ.ย.62 กิจกรรมปรับพืน้ฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (engpreparation)

พฤหัสบดีที่ 27 มิ.ย.62 สอบวดัความรู้ภาษาอังกฤษ  (engpreparation)

จนัทร์ที่ 24 มิ.ย. – อาทิตยท์ี่ 30 มิ.ย.62 กรอกประวติันิสิตใหม่และพิมพ์ใบมอบตัวนิสิต (สทป.1) 
ผ่านเวบ็ไซต์ https://misreg.csc.ku.ac.th/admission

อังคารที่ 25 มิ.ย.62 – พฤหัสบดีที่ 27 มิ.ย.62 ตรวจสอบล าดับคิวและช่วงเวลาการมอบตัวนิสิตใหม่ ตรวจสอบได้ต้ังแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
ผ่านเวบ็ไซต์ https://misreg.csc.ku.ac.th/admission

ศุกร์ที่ 28 มิ.ย.62 วนัมอบตัวนิสิตใหม่ ส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS รอบที 1- 5 ณ อาคาร
วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14)  เวลา 07.00 – 16.30 น.  การแต่ง
กายชุดนิสิต  ให้นิสิตใหม่ทุกคนมามอบตัวตามล าดับคิว

กิจกรรม  มีดังนี้ ส่งเอกสารการมอบตัว ส่งเอกสารแบบค า
ขอกู้ยมืเงินกองทุนเงินให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา(กยศ./กรอ.)  ส่ง
แบบฟอร์มการขึ้นสิทธิ์รักษาสุขภาพ ส่งเอกสารการยา้ย
ทะเบียนบ้าน รับสมัครนักศึกษาวชิาทหาร

จนัทร์ที่ 1 ก.ค. – อังคารที่  2 ก.ค.62 เวลา  08.00 – 16.00 น.

เสาร์ที่ 6 ก.ค. - ศุกร์ที่ 12 ก.ค.62 เวลา 08.00 – 16.00 น.

10 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของคณะ พุธที่ 3 ก.ค.62 สถานที่ตามการนัดหมายของแต่ละคณะ เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะ

11 โครงกำรก้ำวแรกสู่ศำสตร์แห่งแผ่นดิน พฤหัสบดีที่ 4 ก.ค.62 เวลา 07.30 -17.00 น. ณ อาคารวทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14) งานกิจการนิสิต
12 โครงกำรแนะแนวนิสิตใหม่ และ โครงกำร  E-student ศุกร์ที่  5 ก.ค.62 สถานที่และเวลาจะแจง้ให้ทราบอีกคร้ัง งานกิจการนิสิต
13 วันเปิดภำคเรียน 

(วันเริ่มกำรสอน)
จนัทร์ที่ 15 ก.ค.62 เข้าเรียนตามตารางเรียนของแต่ละบุคคลที่ได้รับในวนัปฐมนิเทศนิสิตใหม่

ของคณะและสามารถตรวจสอบตารางเรียนได้ที่เวบ็ไซต์ 
https://misreg.csc.ku.ac.th/misreg/student

เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่นนทรีอีสาน  KU.CSC CAMP 2562  ณ
  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร

8 กิจกรรมเก่ียวกับกำรมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ หน่วยแนะแนว
และรับเข้า กอง
บริหารวชิาการ
และนิสิต 
0-4272-5052 , 
086-224-1118

6 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่นนทรีอีสำน KU.CSC 
CAMP2562

หน่วยแนะแนว
และรับเข้า กอง
บริหารวชิาการ
และนิสิต 
0-4272-5052 , 
086-224-1118

จนัทร์ที่ 17 มิ.ย. – ศุกร์ที่ 21 มิ.ย. 62

9 กิจกรรมขององค์กรนิสิต งานกิจการนิสิต

คณะศิลปศาสตร์
และวทิยาการ

จดัการ

สอบถามข้อมูลเพิม่เติมได้ที่ คุณเนตรนภา อัฐวงศ์ 
042-725039 ในวนัจนัทร์ – ศุกร์เวลา 09.00-16.00 น.  
(เวน้วนัหยดุนักขัตฤกษ์)

7 กิจกรรมปรับพ้ืนฐำนควำมรู้ภำษำอังกฤษ 
(engpreparation) เฉพำะนิสิตใหม่ที่มีผลคะแนน 
O-NET  ในรำยวิชำภำษำอังกฤษ  0-15 คะแนน


