
ก ำหนดกำรส ำหรับนิสิตใหม่ (KU 82) ระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
ข้อมูล ณ วันท่ี 19 พฤษภาคม 2565  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หน่วยแนะแนวและรับเข้า กองบริหารวิชาการและนิสิต 086-224-1118        ** ก าหนดการเพิ่มเติม หรือ  เปลี่ยนแปลง 

ล ำดับ
ท่ี 

กิจกรรม TCAS  
รอบท่ี 1  Portfolio 

TCAS  
รอบท่ี 2   Quota 

TCAS  
รอบท่ี  3 Admission 

TCAS รอบท่ี 4   
Direct Admission 

รายละเอียดของกิจกรรม 

1 ตรวจสอบรหัสนสิิตใหม่ และ มอบตัวนสิิตใหม่ ออนไลน์  
(ใหค้ลิกปุ่มประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำทุกรอบ) 
ผ่ำนเว็บไซต ์https://misreg.csc.ku.ac.th/admission/ 
 

ศุกร์ที่ 11 ก.พ. 65 - ศุกร์ที ่17 มิ.ย.65 พฤหัสบดีที่ 19 พ.ค. - ศกุร์ที่ 17 มิ.ย.65 พฤหัสบดีที่ 2 มิ.ย. - ศุกร์ที่ 17 มิ.ย.65 จันทร์ที่ 13 มิ.ย. - ศกุร์ที่ 17 มิ.ย.65 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยแนะแนวและรบัเข้า  
กองบริหารวิชาการและนิสิต 086-224-1118  
หรือ Fan page : รับสมัครนสิิตใหม่ ม.เกษตรสกล 
https://www.facebook.com/admission.kucsc.3 

2 ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศกึษำ  
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำผ่ำนเว็บไซต์   
(ใหค้ลิกปุ่มประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำทุกรอบ) 
 https://misreg.csc.ku.ac.th/admission/ 

ศุกรที่ 11 ก.พ.- อำทิตย์ที่ 3 ก.ค.65 พฤหัสบดีที่ 19 พ.ค.-อำทิตยท์ี่ 3 ก.ค.65 พฤหัสบดีที่ 2 มิ.ย. - อำทิตย์ที่ 3 ก.ค.65 จันทร์ที่ 13 มิ.ย. - อำทิตยท์ี่ 3 ก.ค.65 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยแนะแนวและรบัเข้า  
กองบริหารวิชาการและนิสิต 086-224-1118  
หรือ Fan page : รับสมัครนสิิตใหม่ ม.เกษตรสกล 

3 จองหอพัก ผ่ำนเว็บไซต ์https://misreg.csc.ku.ac.th/admission/ พุธที่ 19 ม.ค. 65 เป็นต้นไป พฤหัสบดีที่ 19 พ.ค. 65 เป็นต้นไป พฤหัสบดีที่ 2 มิ.ย.65 เปน็ตน้ไป จันทร์ที่ 13 มิ.ย.65 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยทีพ่ักอาศัย มก.ฉกส. 
โทร 088-510-8007 
หรือ facebook : หน่วยที่พักอาศัย มก.ฉกส.  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010
610022998 

4 ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่  ออนไลน ์ 
ผ่ำนเว็บไซต์   https://isea.ku.ac.th/STDWeb/faces/std/std_t08_01.jsf 

พุธที่ 1 มิ.ย.-ศุกร์ที่ 17 มิ.ย. 65 
 
 

จันทร์ที่ 13 - ศกุร์ที่ 17 มิ.ย. 65  
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยแนะแนวและรบัเข้า 
กองบริหารวิชาการและนิสิต 086-224-1118  
หรือ Fan page : รับสมัครนสิิตใหม่ ม.เกษตรสกล 

5 ก ำหนดกำรสอบวัดควำมรู้ควำมสำมำรถภำษำอังกฤษ 
เพือ่จัดชั้นเรียนส ำหรบันิสติชั้นปีที่ 1 (รหัส 65)  
ที่ไม่มีคะแนน GAT 85 ส่วนที่ 2  และ  คะแนน  O-NET03  ภำษำอังกฤษ หรือ
ต้องกำรสอบวัดผลใหม่   สอบฟรี! 

สมัครสอบรอบที่ 1  จันทร์ที ่ 2 - อังคำรที ่ 17 พ.ค. 65  ผ่ำนเว็บไซต์ https://ku-ept.human.ku.ac.th    วันสอบจริง  พุธที ่ 18  - อังคำรที ่ 24  พ.ค. 65 
สมัครสอบรอบที่ 2  พุธที ่ 1 - อำทิตยท์ี ่ 12  มิ.ย. 65 ผ่ำนเว็บไซตh์ttps://ku-ept.human.ku.ac.th       วันสอบจริง  จันทร์ที ่ 13  - ศกุร์ที ่ 17  มิ.ย. 65 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส านักบรหิารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
โทร 021180100 หรือ facebook : ส านักบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

6 รำยงำนตัวเข้ำหอพกั ** เสำร์ที ่11 มิ.ย.- อำทิตย์ที่ 12 มิ.ย.65  ครั้งที่ 1  ส ำหรับผู้ทีเ่ข้ำร่วมกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมสู่นนทรอีีสำน  KU.CSC  CAMP  
2565  

เข้ำหอพัก  ณ หอพักทีไ่ด้จองไว้แล้ว  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยทีพ่ักอาศัย มก.ฉกส. 
โทร 088-510-8007 
หรือ facebook : หน่วยที่พักอาศัย มก.ฉกส.  

เสำร์ที่ 18 มิ.ย.- อำทิตย์ที่ 19 มิ.ย.65  ครั้งที ่ 2  ส ำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้ำหอพกัตั้งแตค่รั้งที่ 1 เข้ำหอพัก  ณ หอพักทีไ่ด้จองไว้แล้ว  

7 รับจักรยำน ** เสำร์ที่ 11 มิ.ย.- อำทิตย์ที่ 12 มิ.ย.65  ครั้งที่ 1  ส ำหรับผู้ทีเ่ข้ำร่วมกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมสู่นนทรอีีสำน  KU.CSC  CAMP  
2565  

ช่วงเวลำ 08.30 - 16.30 น. สถานที่รบัจักรยาน  โรงซ่อมจักรยานหน้าหอพักหญิงนนทร ี 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานกิจการนิสิต 
โทร 063-775-1786 

เสำร์ที่ 18 มิ.ย.- อำทิตย์ที่ 19 มิ.ย.65  ครั้งที ่ 2  ส ำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้ำหอพกัตั้งแตค่รั้งที่ 1 ช่วงเวลำ 08.30 - 16.30 น. 

8 โครงกำรผูบ้ริหำรพบผู้ปกครองนิสติใหม่ ** ครั้งที ่1  ส ำหรับผู้ทีเ่ข้ำร่วมกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมสู่นนทรอีีสำน  KU.CSC  CAMP  2565 เสำรท์ี่ 11 มิ.ย.65 เวลำ 13.00-16.00 น.  สถานที ่ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)  ช้ัน 2   
ห้องระพสีาคริก  

ครั้งที ่ 2 ส ำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้ำร่วมครั้งที่  1  เสำร์ที่ 18 มิ.ย.65  เวลำ 13.00-16.00 น.  

9 กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมสู่นนทรอีีสำน KU.CSC CAMP 2565 ** จันทร์ที ่13 - เสำร์ที ่ 19 มิ.ย. 65 สถำนที่  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยแนะแนวและรบัเข้า  
กองบริหารวิชาการและนิสิต 086-224-1118  
หรือ Fan page : รับสมัครนสิิตใหม่ ม.เกษตรสกล 

10 โครงกำรก้ำวแรกสู่ศำสตรแ์ห่งแผน่ดนิ (Proud to be KU)** อังคำรที ่21 มิ.ย.65  สถำนที ่ อำคำรวิทยำเขตเฉลิมพระเกยีรต ิ(อำคำร 14)   

11 ปฐมนิเทศนิสติใหม่ของคณะ 
คณะทรัพยำกรธรรมชำติและอตุสำหกรรมเกษตร 
คณะวิทยำศำสตรแ์ละวิศวกรรมศำสตร์ 
คณะศิลปศำสตรแ์ละวิทยำกำรจดักำร 
คณะสำธำรณสุขศำสตร ์

พฤหัสบดีที่ 23 มิ.ย.65  รูปแบบรอประกำศอกีครั้ง ผ่ำนเว็บไซต์ https://misreg.csc.ku.ac.th/admission/   

  

12 ตรวจสอบตำรำงเรียน ศุกร์ที่ 24 มิ.ย. 65 ผ่ำนระบบสำรสนเทศนิสิต เว็บไซต์ http://misreg.csc.ku.ac.th/misreg/student/ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่งานทะเบียนและ
ประมวลผล โทร. 081-739-1745 หรือ  
facebook : งานทะเบียนและประมวลผล มก.ฉกส. 
https://www.facebook.com/Register.csc 

13 วันเปดิภำคเรียน  จันทร์ที ่27 มิ.ย. 65 (Onsite 100%) - 
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