
หนา 1/2

ลําดับที่
กิจกรรม วัน เดือน ป

รายละเอียดของกิจกรรม

หมายเหตุ หนวยงานที่

รับผิดชอบ

จันทรที่ 11 ก.พ.62 เปนตนไป เฉพาะผูมีสิทธิ์เขาศึกษา TCAS รอบที่  1

จันทรที่  6 พ.ค.62 เปนตนไป เฉพาะผูมีสิทธิ์เขาศึกษา TCAS รอบที่  2

ศุกรที่  17 พ.ค.62 เปนตนไป เฉพาะผูมีสิทธิ์เขาศึกษา TCAS รอบที่  3

ศุกรที่  7 มิ.ย.62 เปนตนไป เฉพาะผูมีสิทธิ์เขาศึกษา TCAS รอบที่  4

อังคารที่ 25 มิ.ย.62 เปนตนไป เฉพาะผูมีสิทธิ์เขาศึกษา TCAS รอบที่  5

จันทรที่ 11 ก.พ.62 เปนตนไป เฉพาะผูมีสิทธิ์เขาศึกษา TCAS รอบที่  1

จันทรที่  6 พ.ค.62 เปนตนไป เฉพาะผูมีสิทธิ์เขาศึกษา TCAS รอบที่  2

ศุกรที่  17 พ.ค.62 เปนตนไป เฉพาะผูมีสิทธิ์เขาศึกษา TCAS รอบที่  3

ศุกรที่  7 มิ.ย.62 เปนตนไป เฉพาะผูมีสิทธิ์เขาศึกษา TCAS รอบที่  4

อังคารที่ 25 มิ.ย.62 เปนตนไป เฉพาะผูมีสิทธิ์เขาศึกษา TCAS รอบที่  5

จันทรที่ 11 ก.พ.–อาทิตยที่ 14 ก.ค. 62 เฉพาะผูมีสิทธิ์เขาศึกษา TCAS รอบที่  1

จันทรที่  6 พ.ค.- อาทิตยที่ 14 ก.ค. 62 เฉพาะผูมีสิทธิ์เขาศึกษา TCAS รอบที่  2

ศุกรที่  17 พ.ค.- อาทิตยที่ 14 ก.ค. 62 เฉพาะผูมีสิทธิ์เขาศึกษา TCAS รอบที่  3

ศุกรที่  7 มิ.ย. -  อาทิตยที่ 14 ก.ค. 62 เฉพาะผูมีสิทธิ์เขาศึกษา TCAS รอบที่  4

อังคารที่ 25 มิ.ย.-อาทิตยที่ 14 ก.ค. 62 เฉพาะผูมีสิทธิ์เขาศึกษา TCAS รอบที่  5

เสารที่ 15 มิ.ย.- อาทิตยที่ 16 มิ.ย.62 ครั้งที่ 1  สําหรับผูที่เขารวมกิจกรรมเตรียมความพรอมสู

นนทรีอีสาน  KU.CSC  CAMP  2562  หรือ  ผูที่เขารวมทั้งกิจกรรมเตรียม

ความพรอมสูนนทรีอีสาน  KU.CSC  CAMP  2562  และ กิจกรรมปรับพื้น

ฐานความรูภาษาอังกฤษ

เขาหอพัก  ณ หอพักที่ไดจองไวแลว 

พฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย. - ศุกรที่ 21 มิ.ย.62 ครั้งที่  2  สําหรับผูที่เขารวมเฉพาะกิจกรรมปรับพื้นฐานความรูภาษาอังกฤษ 

เทานั้น

เขาหอพัก  ณ หอพักที่ไดจองไวแลว 

พุธที่ 26 มิ.ย.62 – พฤหัสบดีที่ 27 มิ.ย.62 ครั้งที่  3  สําหรับผูที่ไมไดเขาหอพักตั้งแตครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 เขาหอพัก  ณ หอพักที่ไดจองไวแลว 

อาทิตยที่ 16 มิ.ย.62 ครั้งที่  1  สําหรับผูที่เขารวมกิจกรรมเตรียมความพรอมสู

นนทรีอีสาน  KU.CSC  CAMP  2562  หรือ  ผูที่เขารวมทั้งกิจกรรมเตรียม

ความพรอมสูนนทรีอีสาน  KU.CSC  CAMP  2562  และ กิจกรรมปรับพื้น

ฐานความรูภาษาอังกฤษ

เวลา 13.00 น. -16.00 น. 

สถานที่จะแจงใหทราบอีกครั้ง

พฤหัสบดีที่ 27 มิ.ย. 62 ครั้งที่ 2 สําหรับผูที่ไมไดเขารวมครั้งที่  1 เวลา 13.00 น. -16.00 น. สถานที่จะแจงใหทราบอีกครั้ง

4 รายงานตัวเขาหอพัก หนวยที่พักอาศัย  

โทร.0-4272-5025

 มือถือ 

088-510-8007

5 โครงการผูบริหารพบผูปกครองนิสิตใหม งานกิจการนิสิต

2 ตรวจสอบรหัสนิสิตใหม ตรวจสอบไดตั้งแตเวลา 13.00 น.เปนตนไป 

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

หนวยแนะแนวและ

รับเขา กองบริหาร

วิชาการและนิสิต 

0-4272-5052 , 

086-224-1118

3 ชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ใหดาวนโหลดแบบฟอรมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา  ผาน

เว็บไซต  https://misreg.csc.ku.ac.th/admission แลวนํา

แบบฟอรมไปชําระผานธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

หนวยแนะแนวและ

รับเขา กองบริหาร

วิชาการและนิสิต 

0-4272-5052 , 

086-224-1118

กําหนดการสําหรับนิสิตใหม ประจําปการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอมูล ณ วันที่  13 พฤษภาคม 2562  สอบถามขอมูลเพิ่มเติม หนวยแนะแนวและรับเขา กองบริหารวิชาการและนิสิต 0-4272-5052 , 086-224-1118                          *กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม*

1 จองหอพัก จองหอพักผานเว็บไซต 

http://dbs.csc.ku.ac.th:8080/dor/index.jsp 

หนวยที่พักอาศัย  

โทร.0-4272-5025

 มือถือ 

088-510-8007



หนา 2/2

ลําดับที่
กิจกรรม วัน เดือน ป

รายละเอียดของกิจกรรม

หมายเหตุ หนวยงานที่

รับผิดชอบ

กําหนดการสําหรับนิสิตใหม ประจําปการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอมูล ณ วันที่  13 พฤษภาคม 2562  สอบถามขอมูลเพิ่มเติม หนวยแนะแนวและรับเขา กองบริหารวิชาการและนิสิต 0-4272-5052 , 086-224-1118                          *กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม*

ใหติดตามกําหนดการผานเว็บไซต 

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

สมัครเขารวมโครงการเตรียมความพรอมสูนนทรีอีสาน KU.CSC CAMP2562

 เฉพาะผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ผานการเคลียริ่งเฮาสเรียบรอยแลว

สมัครเขารวมโครงการผานเว็บไซต 

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

วันที่  17 มิ.ย. 62 เวลา 07.00 -11.00 น. 

พิธีเปดโครงการ

วันที่ 17 มิ.ย.62 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

เขารวมกิจกรรมเตรียมความพรอมแยกตามคณะ

วันที่ 18 – 21 มิ.ย.62 เวลา 08.30 – 16.30 น. เขารวม

กิจกรรมเตรียมความพรอมแยกตามคณะ

เสารที่ 22 มิ.ย. –   พุธที่ 26 มิ.ย.62 กิจกรรมปรับพื้นฐานความรูภาษาอังกฤษ (engpreparation)

พฤหัสบดีที่ 27 มิ.ย.62 สอบวัดความรูภาษาอังกฤษ  (engpreparation)

จันทรที่ 24 มิ.ย. – อาทิตยที่ 30 มิ.ย.62 กรอกประวัตินิสิตใหมและพิมพใบมอบตัวนิสิต (สทป.1) 

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

อังคารที่ 25 มิ.ย.62 – พฤหัสบดีที่ 27 มิ.ย.62 ตรวจสอบลําดับคิวและชวงเวลาการมอบตัวนิสิตใหม ตรวจสอบไดตั้งแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป 

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

ศุกรที่ 28 มิ.ย.62 วันมอบตัวนิสิตใหม สําหรับผูมีสิทธิ์เขาศึกษา TCAS รอบที 1- 5 ณ อาคาร

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14)  เวลา 07.00 – 16.30 น.  การแตง

กายชุดนิสิต  ใหนิสิตใหมทุกคนมามอบตัวตามลําดับคิว

กิจกรรม  มีดังนี้ สงเอกสารการมอบตัว สงเอกสารแบบคําขอ

กูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา(กยศ./กรอ.)  สง

แบบฟอรมการขึ้นสิทธิ์รักษาสุขภาพ สงเอกสารการยาย

ทะเบียนบาน รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

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

เสารที่ 6 ก.ค. - ศุกรที่ 12 ก.ค.62 เวลา 08.00 – 16.00 น.

10 ปฐมนิเทศนิสิตใหมของคณะ พุธที่ 3 ก.ค.62 สถานที่ตามการนัดหมายของแตละคณะ เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะ

11 โครงการกาวแรกสูศาสตรแหงแผนดิน พฤหัสบดีที่ 4 ก.ค.62 เวลา 07.30 -17.00 น. ณ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14) งานกิจการนิสิต

12 โครงการแนะแนวนิสิตใหม และ โครงการ  E-student ศุกรที่  5 ก.ค.62 สถานที่และเวลาจะแจงใหทราบอีกครั้ง งานกิจการนิสิต

13 วันเปดภาคเรียน 

(วันเริ่มการสอน)

จันทรที่ 15 ก.ค.62 เขาเรียนตามตารางเรียนของแตละบุคคลที่ไดรับในวันปฐมนิเทศนิสิตใหม

ของคณะและสามารถตรวจสอบตารางเรียนไดที่เว็บไซต 

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

8 กิจกรรมเกี่ยวกับการมอบตัวเปนนิสิตใหม หนวยแนะแนวและ

รับเขา กองบริหาร

วิชาการและนิสิต 

0-4272-5052 , 

086-224-1118

9 กิจกรรมขององคกรนิสิต งานกิจการนิสิต

6 โครงการเตรียมความพรอมสูนนทรีอีสาน KU.CSC 

CAMP2562

หนวยแนะแนวและ

รับเขา กองบริหาร

วิชาการและนิสิต 

0-4272-5052 , 

086-224-1118
จันทรที่ 17 มิ.ย. – ศุกรที่ 21 มิ.ย. 62 เขารวมโครงการเตรียมความพรอมสูนนทรีอีสาน  KU.CSC CAMP 2562  ณ

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

7 กิจกรรมปรับพื้นฐานความรูภาษาอังกฤษ 

(engpreparation) เฉพาะนิสิตใหมที่มีผลคะแนน 

O-NET  ในรายวิชาภาษาอังกฤษ  0-15 คะแนน

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ คุณเนตรนภา อัฐวงศ 

042-725039 ในวันจันทร – ศุกรเวลา 09.00-16.00 น.  (เวน

วันหยุดนักขัตฤกษ)

คณะศิลปศาสตร

และวิทยาการ

จัดการ


	13-05-62

