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ปฏิทินนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
จากการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) 

ข้อ ก าหนดการ กิจกรรม เว็บไซต์ / สถานที่ 

1 1 พ.ค. 62 
เป็นต้นไป 

จองหอพักนิสิตใหม่ (หอใน) ผ่านระบบ online 
 

http://www.ss.sa.ku.ac.th 
 ติดต่องานหอพัก กองกิจการนิสติ 
โทร. 02 118 0150-9 ต่อ (61) 8510-8517 
หรือ FB : ศูนย์ข่าวหอใน ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 

2 1 พ.ค. 62 
เป็นต้นไป 

จองหอพักนิสิตใหม่ ซอยพหลโยธนิ 45 (รูปแบบใหม่) 
- นิสิตติดต่อสมคัรโดยตรง 
 

http://www.ss.sa.ku.ac.th หรือหอพักสุพรรณิการ ์
 ติดต่องานหอพักซอยพหลโยธิน 45 กองกิจการนิสิต 
โทร. 0 2942 7200 หรือ 0 2942 7790 หรือ 
0 2942 7797 หรือ FB : หอพักนิสิต ซอยพหลโยธิน 45 

3 9 พ.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3  https://mytcas.com 
4 12 พ.ค. 62 สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน คณะ/วิทยาเขต 

5 17 พ.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศกึษา TCAS รอบที่ 3  https://mytcas.com 
6 29 พ.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 4  https://mytcas.com 

7 3 มิ.ย. 62 สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 4 Admission คณะ/วิทยาเขต 
8 7 มิ.ย. 62 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศกึษา TCAS รอบที่ 4  https://mytcas.com 
9 1 มิ.ย. 62 

เป็นต้นไป 
 แจ้งรายละเอียดคู่มือนิสิตใหม่ ผ่านเว็บไซต์  
  - ขั้นตอนการกรอกประวัตินสิิตใหม ่
  - รูปถ่ายเอกสารที่ต้องอัพโหลด พร้อมตัวอย่าง 
  - ขั้นตอนการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  - ก าหนดการมอบตัวนิสิตใหม่แต่ละคณะ 
  - ตัวอย่างการแต่งกายของนิสติ 

https://admission.ku.ac.th 
 
 กรณีมีข้อสงสยั ติดต่อฝ่ายรับเขา้ศึกษา 
ส านักทะเบียนและประมวลผล 
โทร. 02 942 8200 ต่อ (61) 8046-8051 

10 4–6 มิ.ย. 62  กรอกประวัตินิสิตใหม่ online (TCAS รอบท่ี 1-3) 
 1. ตรวจสอบเลขประจ าตัวนสิิตใหม่ คณะ วิทยาเขต 
 2. อัพโหลดรูปถ่ายชุดนสิิตและไฟล์เอกสารผ่านเว็บไซต์ ดังนี ้
  - รูปถ่ายชุดนสิิต ส าหรับท าบัตรประจ าตัวนิสิต 
แบบ Smart Card 
     - ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือ Transcript 
     - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนิสิต 
     - ใบรับรองแพทย์ (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด) 
 3. พิมพ์ (Print) ใบมอบตัวนิสิตใหม่ (สทป.1)  
 4. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสญัญาและรบัรอง (สทป.2) 
 5. ขอเปิดใช้ระบบเครือข่ายนนทรี ผ่านเว็บไซต ์

https://isea.ku.ac.th/STDWeb/ 
 
 กรณีมีข้อสงสยั ติดต่อฝ่ายรับเขา้ศึกษา 
ส านักทะเบียนและประมวลผล 
โทร. 02 942 8200 ต่อ (61) 8046-8051 

http://www.ss.sa.ku.ac.th/
http://www.ss.sa.ku.ac.th/
https://mytcas.com/
https://mytcas.com/
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https://admission.ku.ac.th/


ปฏิทินนิสิตใหม่ ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562    หน้า 2 จาก 3 

 

ข้อ ก าหนดการ กิจกรรม เว็บไซต์ / สถานที่ 

11 4–22 มิ.ย. 62  ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 1. พิมพ์ (Print) ใบช าระเงินผ่านเว็บไซต ์
 2. ช าระเงินผ่านเคาเตอร์ธนาคารไทยพาณิชย ์
กรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรีอยุธยา และทหารไทย 
 3. ตรวจสอบผลการช าระเงินผ่านเว็บไซต์ 

https://isea.ku.ac.th/EDUWeb/login.jsf 
 
 กรณีมีข้อสงสยั ติดต่อฝ่ายบริการการเรียนการสอน 
และการสอบ ส านกัทะเบียนและประมวลผล 
โทร. 0 2942 8200 ต่อ (61) 8035-8043 

12 14–16 มิ.ย. 62  กรอกประวัตินิสิตใหม่ online (TCAS รอบท่ี 4) 
1. ตรวจสอบเลขประจ าตัวนสิิตใหม่ คณะ วิทยาเขต 
 2. อัพโหลดรูปถ่ายชุดนสิิตและไฟล์เอกสารผ่านเว็บไซต์ ดังนี ้
  - รูปถ่ายชุดนสิิต ส าหรับท าบัตรประจ าตัวนิสิต 
แบบ Smart Card 
     - ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือ Transcript 
     - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนิสิต 
     - ใบรับรองแพทย์ (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด) 
 3. พิมพ์ (Print) ใบมอบตัวนิสิตใหม่ (สทป.1)  
 4. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสญัญาและรบัรอง (สทป.2) 
 5. ขอเปิดใช้ระบบเครือข่ายนนทรี ผ่านเว็บไซ 

https://isea.ku.ac.th/STDWeb/ 
 
 กรณีมีข้อสงสยั ติดต่อฝ่ายรับเขา้ศึกษา 
ส านักทะเบียนและประมวลผล 
โทร. 0 2942 8200 ต่อ (61) 8046-8051 

13 21–22 มิ.ย. 62  กรอกประวัตินิสิตใหม่ online (TCAS รอบท่ี 5) 
1. ตรวจสอบเลขประจ าตัวนสิิตใหม่ คณะ วิทยาเขต 
 2. อัพโหลดรูปถ่ายชุดนสิิตและไฟล์เอกสารผ่านเว็บไซต์ ดังนี ้
  - รูปถ่ายชุดนสิิต ส าหรับท าบัตรประจ าตัวนิสิต 
แบบ Smart Card 
     - ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือ Transcript 
     - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนิสิต 
     - ใบรับรองแพทย์ (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด) 
 3. พิมพ์ (Print) ใบมอบตัวนิสิตใหม่ (สทป.1)  
 4. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสญัญาและรบัรอง (สทป.2) 
 5. ขอเปิดใช้ระบบเครือข่ายนนทรี ผ่านเว็บไซ 

https://isea.ku.ac.th/STDWeb/ 
 
 กรณีมีข้อสงสยั ติดต่อฝ่ายรับเขา้ศึกษา 
ส านักทะเบียนและประมวลผล 
โทร. 0 2942 8200 ต่อ (61) 8046-8051 

14 24 มิ.ย. 62 
เป็นต้นไป 

วันเปิดหอพักนิสิต (หอใน) ติดตามข้อมูลทาง http://ss.sa.ku.ac.th 
(เปิดเวลา 09.00 น.) 
 กรณีมีข้อสงสยั ติดต่องานหอพัก กองกิจการนิสิต 
โทร. 0 2118 0150-9 ต่อ (61) 8510-8517 

15 26–28 มิ.ย. 62  ส่งเอกสารการมอบตัวนิสิตใหม่ (TCAS รอบท่ี 1-5) 
(นิสิตต้องด าเนินการด้วยตนเอง) 

1. แต่งกายชุดนิสิตสุภาพ ตามระเบียบ มก. 
2. ตรวจสอบข้อมลูประวตัินิสติ 
3. ตรวจสอบรปูถ่ายท่ีใช้ท าบัตรประจ าตัวนสิิต 
4. เอกสารหลักฐาน ตามที่อัพโหลดผ่านเว็บไซต ์
 

 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศริิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน 
 ก าหนดการแต่ละคณะ จะแจ้งอีกครั้ง 

https://isea.ku.ac.th/EDUWeb/login.jsf
https://isea.ku.ac.th/STDWeb/
https://isea.ku.ac.th/STDWeb/
http://ss.sa.ku.ac.th/


ปฏิทินนิสิตใหม่ ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562    หน้า 3 จาก 3 

 

ข้อ ก าหนดการ กิจกรรม เว็บไซต์ / สถานที่ 

16 8–9 ก.ค. 62  รับบัตรประจ าตัวนิสิต (ต้องมารับด้วยตนเอง) 
 ** น าบัตรประจ าตัวประชาชนมาด้วย ** สิ่งทีจ่ะได้รับคือ 
1. บัตรประจ าตัวนสิิต 
2. สมุดบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
3. รหัสผา่น ATM 

 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศริิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน กรุงเทพมหานคร 
 แต่งกายชุดนิสิต ตามระเบียบ มก. 
 

17 10–11 ก.ค. 62  ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัย 
(โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผน่ดิน) 
  - ก าหนดวันของแต่ละคณะ จะแจ้งอีกครั้ง 
  - นิสิตใหมทุ่กคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม 
  - น าบัตรประจ าตัวนิสติมาด้วย 

 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศริิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน กรุงเทพมหานคร 
 การแต่งกาย จะแจ้งอีกครั้ง 
 กรณีมีข้อสงสยั ติดต่องานวินัย 
และพัฒนาศักยภาพนิสิต กองกิจการนิสิต 
โทร. 0 2118 0174 

18 12 ก.ค. 62 นิสิตภาคปกติ และภาคพเิศษ (หลกัสูตรไทย) 
ยืนยันการลงทะเบียนเรียนช้ันปี 1 ผ่านเว็บไซต์  

https://isea.ku.ac.th/STDWeb/ 
 กรณีมีข้อสงสยั ติดต่อฝ่ายบริการการเรียนการสอน 
และการสอบ ส านักทะเบียนและประมวลผล 
โทร. 0 2942 8200 ต่อ (61) 8036-8043 

19 9 ส.ค. 62 นิสิตหลักสตูรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
ยืนยันการลงทะเบียนเรียนช้ันปี 1 ผ่านเว็บไซต ์

20 15 ก.ค. 62 เปิดภาคเรียน  
 นิสิตภาคปกติ และภาคพิเศษ (หลักสตูรไทย) 

 

21 13 ส.ค. 62 เปิดภาคเรียน 
 นิสิตหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

 

 

หมายเหตุ ปฏิทินกิจกรรมนีส้ าหรบันิสิตใหม่ เฉพาะบางเขน วิทยาเขตสุพรรณบรุี และวิทยาลัยการชลประทาน 
ส่วนวิทยาเขตอื่น ๆ โปรดติดตามทางเว็บไซต์ของวิทยาเขต 
 
กรณีมีข้อสงสัยหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 
  ฝ่ายรับเข้าศึกษา ช้ัน 2 ส านักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
    วัน เวลาท าการ : วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 08.30–16.30 น. (เว้นวันหยุดท าการและวันหยดุนักขัตฤกษ์) 
    โทร. 0 2942 8200 ต่อ (61) 8046–8051 
    หรือ E-mail: admission@ku.ac.th 
  ติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสมัพันธ์ได้ที่ http://admission.ku.ac.th  
  Facebook fan page: www.facebook.com/kuadmission 
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