ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปีการศึกษา 2560
จากการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)
ลาดับ
1

วัน เดือน ปี
15 มิถุนายน 2560

2

23 มิถุนายน 2560

3

23 มิถุนายน 2560
เป็นต้นไป
1 พฤษภาคม22 มิถุนายน 2560
1 พฤษภาคม 2560
เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดคู่มือนิสิตใหม่ KU77 ทางเว็บไซต์

23 มิถุนายน 2560

เปิดให้เข้าชมหอพักนิสติ (หอใน) (Open House Dormitory)

4
5

6
7
8

9

กิจกรรม
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิส์ อบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ ผู้มสี ิทธิ์สอบสัมภาษณ์จากระบบกลาง (Admissions)

สถานที่ / เว็บไซต์
http://a.cupt.net

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(สอท.) โทร. 02 354 5150-2
คณะ
ฝ่ายรับเข้าศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล
(เวลาและสถานที่ตามประกาศของ สอท.)
โทร. 02 118 0100 ต่อ (61) 8046-8051
www.ku.ac.th หรือ www.admission.ku.ac.th ฝ่ายรับเข้าศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล
โทร. 02 118 0100 ต่อ (61) 8046-8051
http://www.ss.sa.ku.ac.th
งานหอพัก กองกิจการนิสิต
(เมนูสมัครหอพัก (หอใน) online)
โทร. 02 118 0150-9 ต่อ (61) 8510-8517
อาคารหอพักสุพรรณิการ์
งานหอพักซอยพหลโยธิน 45 กองกิจการนิสติ
(ตรงข้ามเซเว่นฯ ซอยพหลโยธิน 45)
โทร. 02 942 7200 / 02 942 7790 /
หรือ http://ss.sa.ku.ac.th
02 942 7797
ห้องบรรยายและจัดกิจกรรมชั้น 1 กองกิจการนิสิต งานหอพัก กองกิจการนิสิต
อาคารระพีสาคริก (เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป)
โทร. 02 118 0150-9 ต่อ (61) 8510-8517
1. www.student.ku.ac.th/newregis
ฝ่ายรับเข้าศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล
2. https://accounts.ku.ac.th
โทร. 02 118 0100 ต่อ (61) 8046-8051
www.regis.ku.ac.th
ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ
สานักทะเบียนและประมวลผล
โทร. 02 118 0100 ต่อ (61) 8036-8043
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ฝ่ายรับเข้าศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล
(นิสิตต้องมาดาเนินการด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย) โทร. 091 774 3778 / 091 774 3787
รายละเอียดการแต่งกาย http://dsd.sa.ku.ac.th

สมัครออนไลน์ เข้าหอพักนิสิต (หอใน)
สมัครเข้าหอพักนิสติ ซอยพหลโยธิน 45 (รูปแบบใหม่)
- นิสิตติดต่อสมัครโดยตรง

1-10 กรกฎาคม 2560 1. บันทึกข้อมูลประวัตินสิ ิตผ่านระบบออนไลน์
2. ขอเปิดบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account)
1-10 กรกฎาคม 2560 1. พิมพ์ใบชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (KU9)
2. ชาระเงินผ่านธนาคาร
12-14 กรกฎาคม
2560

ส่งเอกสารมอบตัวนิสิตใหม่และถ่ายรูปทาบัตรประจาตัวนิสิตใหม่
(เตรียมเอกสารและยื่นตามวันเวลาของแต่ละคณะ ตามที่ชี้แจง
ในคู่มือนิสิตใหม่ ทางเว็บไซต์ในวันที่ 23 มิ.ย. 2560)
- แต่งกายชุดนิสิตตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1

ลาดับ
10

11
12
13

วัน เดือน ปี
18-21 กรกฎาคม
2560

กิจกรรม
เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ “โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์
แห่งแผ่นดิน” จัดโดย กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กาหนดวันของแต่ละคณะตามที่ มก.กาหนด จะประกาศให้ทราบ
อีกครั้ง (นิสิตทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม)*
27-28 กรกฎาคม 2560 - นิสิตภาคปกติ ยืนยันการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสติ
27 กรกฎาคม 2560 - นิสิตภาคพิเศษ ยืนยันการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศนิสติ
28 กรกฎาคม 2560 วันเปิดหอพักนิสิต (หอใน) ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
29 กรกฎาคม 2560

สถานที่ / เว็บไซต์
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เวลา 07.00-16.00 น.
(ลงทะเบียน 07.00-08.00 น.)
- นาบัตรประจาตัวนิสิตมาด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต
กองกิจการนิสิต โทร. 02 118 0174

www.regis.ku.ac.th
(เมนูรายงานผลการลงทะเบียนเรียนและตารางเรียน)
http://ss.sa.ku.ac.th (เปิดเวลา 09.00 น.)

ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ
โทร. 02 118 0100 ต่อ (61) 8036-8043
งานหอพัก กองกิจการนิสิต
โทร. 02 118 0150-9 ต่อ (61) 8510-8517
องค์การบริหาร องค์การนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
โทร. 02 942 8200-11 ต่อ 1266

กิจกรรม “สู่อ้อมกอดนนทรี (KU first date 2017)” จัดโดย
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมทาง
องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
www.facebook.com/kusab.bk
โดยแบ่งกลุม่ กิจกรรมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนิสติ ใหม่
จากรุ่นพี่ สโมสรนิสิต คณะ ชมรมนิสิต พี่เลีย้ งอาสาสมัคร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (นิสิตเข้าร่วมตามความสมัครใจ
และได้ชั่วโมงกิจกรรมของมหาวิทยาลัย)
14
31 กรกฎาคม 2560 วันเปิดภาคเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเหตุ ปฏิทินกิจกรรมนีส้ าหรับนิสิตใหม่ เฉพาะบางเขน วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสถาบันสมทบ ส่วนวิทยาเขตอื่นๆ โปรดติดตามทางเว็บไซต์ของวิทยาเขต

สานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 มิถุนายน 2560

2

