
ล ำดับท่ี กิจกรรม TCAS 
รอบท่ี 1  Portfolio

TCAS 
รอบท่ี 2   Quota

TCAS 
รอบท่ี  3 Admission

TCAS 
รอบท่ี 4  Direct Admission

รำยละเอียดของกิจกรรม

1 ตรวจสอบรหัสนิสิตใหม่ จันทร์ท่ี 1 มี.ค. 64 เป็นต้นไป จันทร์ท่ี 17 พ.ค. 64 เป็นต้นไป ศุกร์ท่ี 11 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป อังคารท่ี 15 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ https://misreg.csc.ku.ac.th/admission

2 ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ จันทร์ท่ี 1 มี.ค.- อาทิตย์ท่ี 4 ก.ค.64 จันทร์ท่ี 17 พ.ค. - อาทิตย์ท่ี 4 ก.ค.64 ศุกร์ท่ี 11 มิ.ย.- อาทิตย์ท่ี 4 ก.ค.64 อังคารท่ี 15 มิ.ย.- อาทิตย์ท่ี 4 ก.ค.64 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน
เว็บไซต์  https://misreg.csc.ku.ac.th/admission 

3 จองหอพัก จันทร์ท่ี 4 ม.ค. 64 เป็นต้นไป จันทร์ท่ี 17 พ.ค. 64 เป็นต้นไป ศุกร์ท่ี 11 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป อังคารท่ี 15 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ https://inv.csc.ku.ac.th/dorm/
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีหน่วยท่ีพักอาศัย มก.ฉกส.
โทร 088-510-8007, 098-205-0210
หรือ facebook : หน่วยท่ีพักอาศัย มก.ฉกส. 

4 มอบตัวนิสิตใหม่ ออนไลน์ ผ่ำนเว็บไซต์ 
https://misreg.csc.ku.ac.th/admission

จันทร์ท่ี 29 มี.ค.-ศุกร์ท่ี 18 มิ.ย. 64 จันทร์ท่ี 24 พ.ค.- ศุกร์ท่ี 18 มิ.ย. 64 จันทร์ท่ี 14 มิ.ย.-ศุกร์ท่ี 18 มิ.ย. 64 พุธท่ี 16 มิ.ย.-ศุกร์ท่ี 18 มิ.ย. 64

5 ข้ึนทะเบียนเป็นนิสิตใหม่  ออนไลน์ 
ผ่ำนเว็บไซต์ 
https://misreg.csc.ku.ac.th/admission

จันทร์ท่ี 29 มี.ค.-ศุกร์ท่ี 18 มิ.ย. 64 จันทร์ท่ี 24 พ.ค.- ศุกร์ท่ี 18 มิ.ย. 64 จันทร์ท่ี 14 มิ.ย.-ศุกร์ท่ี 18 มิ.ย. 64 พุธท่ี 16 มิ.ย.-ศุกร์ท่ี 18 มิ.ย. 64

6 รำยงำนตัวเข้ำหอพัก 
*NEW*

ผ่ำนเว็บไซต์ https://inv.csc.ku.ac.th/dorm/
สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีหน่วยท่ีพักอำศัย มก.
ฉกส.
โทร 088-510-8007, 098-205-0210
หรือ facebook : หน่วยท่ีพักอำศัย มก.ฉกส. 

7 รับจักรยำน  *NEW* สถำนท่ีรับจักรยำน  
โรงซ่อมจักรยำนหน้ำหอพักหญิงนนทรี 
สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีงำนกิจกำรนิสิต
โทร 063-775-1786

8 โครงกำรผู้บริหำรพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีงานกิจการนิสิต

9 กิจกรรมเตรียมควำมพร้อมสู่นนทรีอีสำน 
KU.CSC CAMP  ออนไลน์

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี หน่วยแนะแนวและรับเข้า
 กองบริหารวิชาการและนิสิต 086-224-1118  
หรือ Fan page : Admission ku.csc

11 ตรวจสอบตำรำงเรียนส ำหรับเรียน
ภำคต้น  ปีกำรศึกษำ 2564

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี  
งานทะเบียนและประมวลผล โทร. 081-739-1745 หรือ 
https://www.facebook.com/Register.csc/

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของคณะ

คณะทรัพยำกรธรรมชำติและ
อุตสำหกรรมเกษตร

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

คณะวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์ Live สดผ่านFacebookกลุ่มนิสิตใหม่

คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร Facebook Live 
ผ่านเพจ  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มก.

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ รอประกาศอีกคร้ัง ผ่านเว็บไซต์ 
https://misreg.csc.ku.ac.th/admission

13 กำรรับบัตรประจ ำตัวนิสิต สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี หน่วยแนะแนวและรับเข้า
 กองบริหารวิชาการและนิสิต 086-224-1118 
หรือ Fan page : Admission ku.csc

14 โครงกำรก้ำวแรกสู่ศำสตร์แห่งแผ่นดิน

15 วันเปิดภำคเรียน -

พุธท่ี 23 มิ.ย.64  เวลา 13.00-16.00 น.  สถานท่ีจะแจ้งให้ทราบอีกคร้ัง

ก ำหนดกำรส ำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564
ข้อมูล ณ วันท่ี 4 มิถุนำยน 2564  สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติม หน่วยแนะแนวและรับเข้ำ กองบริหำรวิชำกำรและนิสิต 086-224-1118          **ก ำหนดกำรเปล่ียนแปลง

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี หน่วยแนะแนวและรับเข้า
 กองบริหารวิชาการและนิสิต 086-224-1118 
หรือ Fan page : Admission ku.csc

ขอให้นิสิตใหม่ด ำเนินกำรเข้ำหอพักตำมประกำศมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  เร่ือง  มำตรกำรกำรเดินทำงเข้ำพ้ืนท่ีของนิสิต
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  และแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
ภำคต้น  ปีกำรศึกษำ 2564  เพ่ือป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ (Covid-19) 
ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  
ประกำศ  ณ  วันท่ี  2  มิถุนำยน  2564

จันทร์ท่ี 28 มิ.ย. - ศุกร์ท่ี 2 ก.ค. 2564 ช่วงเวลำ 08.30 - 16.30 น.

จันทร์ท่ี 7 มิ.ย. - ศุกร์ท่ี 18  มิ.ย. 64  ออนไลน์

10 โครงกำรปรับพ้ืนฐำนควำมรู้ภำษำอังกฤษ 
(engpreparation) ออนไลน์

รับสมัคร ศุกร์ท่ี 28 พ.ค.-พุธท่ี 2 มิ.ย.64 การปรับพ้ืนฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (engpreparation) 
เฉพาะนิสิตใหม่ท่ีไม่มีผลคะแนน O-NET 
ในรายวิชาภาษาอังกฤษ และ นิสิตใหม่ท่ีมีผลคะแนน O-NET
 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ  0-15 คะแนน 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
คุณเนตรนภา อัฐวงศ์ 081-7391377หรือ042-725039 
ในวันจันทร์ – ศุกร์เวลา 09.00-16.00น.  
(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จันทร์ท่ี 7 มิ.ย. - ศุกร์ท่ี 18  มิ.ย. 64 เรียนปรับพ้ืนฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (engpreparation)  ออนไลน์  

ธนาคารจะส่งบัตรประจ าตัวนิสิตไปยังท่ีอยู่ปัจจุบันตามท่ีนิสิตกรอกข้อมูลในระบบข้ึนทะเบียนนิสิตใหม่

พฤหัสบดีท่ี 24 มิ.ย. - ศุกร์ท่ี 25 มิ.ย. 64  (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกคร้ัง)

จันทร์ท่ี 28 มิ.ย. 64

จันทร์ท่ี 21 มิ.ย. 64 ผ่านเว็บไซต์ http://misreg.csc.ku.ac.th/misreg/student/
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พุธท่ี 23 มิ.ย. 64

พุธท่ี 23 มิ.ย. 64

พุธท่ี 23 มิ.ย. 64

พุธท่ี 23 มิ.ย. 64


