
แก้ไข 5: วันอาทิตยท์ี่ 31 กรกฎาคม 2559 

 หน้า 1 

ก ำหนดกำรส ำหรับนิสิตใหม่ระดับชั้นปริญญำตรี สังกัดคณะวิทยำศำสตร์ มก. (SC 51 · KU 76) 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

วันที่ ก ำหนดกำร สถำนที่ 

ศ. 1 กรกฎาคม 2559 
 ประกาศผลผู้ ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านระบบ Admissions ที่ เว็บไซต์ 

http://www.aupt.or.th/admissions.php  
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

ศ. 1 – อา. 10 
กรกฎาคม 2559 

 บันทึกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่และช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำผ่ำนธนำคำร  
 ดูขั้นตอนการด าเนินการจาก คู่มือนิสิตใหม่ KU 76 หน้า 16–19 

ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

ศ. 1 – พฤ. 7 
กรกฎาคม 2559 

 นิสิตผู้ที่ประสงค์จะผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เนื่องจากอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการยื่นกู้ กยศ./กรอ. หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ ที่จ าเป็น ด าเนินการส่งค าร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา 

งานบริการการศึกษา 
ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

ศ. 1 – อา. 10 
กรกฎาคม 2559 

 โครงการวิทยาติวเตอร์: ปรับพื้นฐาน (Vidya Tutor the Preliminary) 
 จัดโดยสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์  ร่วมกับ ชุมนุมนิสิตภาควิชาฟิสิกส์  และชุมนุมนิสิตโครงการ 

ทุน พสวท. ทุนเรียนดีฯ 

ห้อง SCL 202 
ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

จ. 11 – พ. 14 
กรกฎาคม 2559 

 ตรวจร่ำงกำยและตรวจสุขภำพเพื่อกำรมอบตัวเป็นนิสิตใหม่  
 ดูก าหนดการตรวจร่างกายและตรวจสุขภาพเพ่ือการมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ของแต่ละสาขาได้ในเอกสารแนบ 

 ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมปฐมนิเทศของผู้ปกครองของนิสิต 
 ส่งเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม (กรณีนิสิตไม่ได้น าเอกสารตามท่ีระบุมาในวันสอบสัมภาษณ์ Admissions) 

ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

พฤ.14 กรกฎาคม 2559 

 มอบตัวนิสิตใหม่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 ดูก าหนดเวลาของแต่ละสาขาวิชาได้จาก คู่มือนิสิตใหม่ KU 76 หน้า 26 
 นิสิตคณะวิทยำศำสตร์ไม่ต้องแนบใบรับรองแพทย์ในขั้นมอบตัว ทางคณะฯ จะจัดส่งใบรับรองแพทย์จากการ

ตรวจสุขภาพไปให้ส านักทะเบียนและประมวลผลในภายหลัง 

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 

พฤ. 21 กรกฎาคม – 
ศ. 6 สิงหาคม 2559 

 09:00 – 16:30 น. โครงการร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 ดูก าหนดการได้ในเอกสารก าหนดการโครงการร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ 

ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ส. 23 กรกฎาคม 2559 
 07:00 – 17:00 น. ปฐมนิเทศนิสิตใหม่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ “กำวแรกสูศำสตร์แห่งแผ่นดิน”  
 นิสิตต้องรำยงำนตัวเข้ำรับกำรปฐมนิเทศภำยในเวลำ 07:00 – 08:00 น. จึงจะมีสิทธิ์เข้ำรับกำรปฐมนิเทศ 

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 

http://www.aupt.or.th/admissions.php
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 หน้า 2 

วันที่ ก ำหนดกำร สถำนที่ 

พฤ. 4 สิงหาคม 2559 

 08:00 – 12:00 น. ปฐมนิเทศนิสิตใหมคณะวิทยำศำสตร์  
 13:00 – 17:00 น. ปฐมนิเทศนิสิตภาควิชาต่างๆ (ยกเว้นนิสิตภาควิชาเคมี พันธุศาสตร์ สถิติ รังสีประยุกต์และ

ไอโซโทป ให้ดูเอกสารแนบ) 
 ดูก าหนดการและสถานที่ปฐมนิเทศของภาควิชาต่างๆ ได้ในเอกสารแนบ 
  

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 

 13:00 – 16:00 น. ก าหนดการยืนยันการลงทะเบียนส าหรับนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ภำคปกติ ที่เว็บไซต์ 
https://regis.ku.ac.th  
 ส านักทะเบียนและประมวลผลจะจัดสรรข้อมูลการลงทะเบียนเรียน หมู่เรียน และตารางเรียนให้นิสิต (นิสิตไม่

สามารถเปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียนหรือหมู่เรียนได้) 
 นสิิตต้องท าการยืนยันการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ภายในช่วงเวลาที่ระบบก าหนด 

 ก าหนดการลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ https://regis.ku.ac.th ส าหรับนิสิตใหม่โครงกำรภำคพิเศษ และนิสิต
หลักสูตรนำนำชำติ  

ภาควิชา/โครงการ จะแจ้งรายวิชาที่นิสิตต้องลงทะเบียน และ/หรือ ให้นิสิตลงทะเบียนเรียนที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ของภาควิชา/โครงการ ในระหว่าง/หลังจากเสร็จสิ้นโครงการปฐมนิเทศส่วนของภาควิชา/โครงการ 

ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

ศ. 5 สิงหาคม 2559 
เปลี่ยนแปลงก าหนดการ 
(จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) 

 08:00 – 12:00 น. ปฐมนิเทศนิสิตโครงการ พสวท. ทุนเรียนดีฯ ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2559 (ทุกชั้นปี) 

 

จ. 8 สิงหาคม 2559  วันเปิดภำคกำรศึกษำวิทยำเขตบำงเขน ภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2559  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หมำยเหตุ: ก าหนดการที่ก ากับเครื่องหมาย  หมายถึงนิสิตใหม่ต้องปฏิบัติหรือเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบถ้วน จึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  

https://regis.ku.ac.th/
https://regis.ku.ac.th/
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ก ำหนดกำรปฐมนิเทศนิสิตใหม่ภำควิชำ/โครงกำรต่ำงๆ 
ภำควิชำ/โครงกำร วันที่ เวลำ สถำนที่ 

คณิตศาสตร์ พฤ. 4 สิงหาคม 2559 13:00 – 16:00 น. ภาควิชาคณิตศาสตร์ ชั้น 12 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี 
เคมี พฤ. 28 กรกฎำคม 2559 08:00 – 17:00 น. ห้องประชุมทวี ญาณสุคนธ์ ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ 

จุลชีววิทยา พฤ. 4 สิงหาคม 2559 13:00 – 17:00 น. ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ 
ชีวเคมี พฤ. 4 สิงหาคม 2559 15:00 – 16:30 น. ห้อง 7114 ชั้น 1 อาคารภาควิชาชีวเคมี 

พฤกษศาสตร์ พฤ. 4 สิงหาคม 2559 13:00 – 16:00 น. ภาควิชาพฤกษศาสตร์ อาคารสุขประชา วาจานนท์ 
พันธุศาสตร์ ช่วงเปิดภาคการศึกษา ภาคต้น 2559 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

ฟิสิกส์ พฤ. 4 สิงหาคม 2559 13:00 – 16:00 น. ห้อง ฟ 101 ชั้น 1 อาคารวิฑูรย์ หงษ์สุมาลย์ 
รังสีประยุกต์และไอโซโทป อ. 26 กรกฎำคม 2559 13:00 – 17:00 น. ห้อง 121 ชั้น 1 อาคารสุขประชา วาจานนท์ 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ พฤ. 4 สิงหาคม 2559 13:00 – 16:00 น. ห้องประชุมทวี ญาณสุคนธ์ ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ 
วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ พฤ. 4 สิงหาคม 2559 13:00 – 16:00 น. ห้อง 412 ชั้น 4 อาคารสุขประชา วาจานนท์ 

สถิติ พ. 3 สิงหำคม 2559 08:00 – 12:00 น. ห้องประชุมทวี ญาณสุคนธ์ ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ 
สัตววิทยา พฤ. 4 สิงหาคม 2559 13:00 – 16:00 น. ห้อง 506 ชั้น 5 อาคารภาควิชาสัตววิทยา 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

พฤ. 4 สิงหาคม 2559 13:00 – 16:00 น. ห้องประชุม SC45-352 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ป ี

เตรียมแพทยศาสตร์ พฤ. 4 สิงหาคม 2559 13:00 – 16:00 น. ห้องประชุม SC45-341 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ป ี
นิสิตโครงการทุน พสวท. ช่วงเปิดภาคการศึกษา ภาคต้น 2559 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

 


