
 

ประกาศมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

เรื่อง  การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  
โครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อ านวยการบริหารจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 

ประจ าปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบที่ 2 โควตา) 
----------------------------------------------------   

 

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นนักเรียนในพื้นที่การดูแลของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ สมัครเข้าศึกษาในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงก าหนดรายละเอียดในการรับสมัครและ
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อ  
ในพื้นที่การดูแลของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประจ าปีการศึกษา 2565 ดังนี ้

 

1.  คุณสมบัตทิั่วไปของผู้สมัคร 
1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
1.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
1.3 เป็นนักเรียนที่ผ่านการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่      

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในพื้นที่การดูแลของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี 
จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และ 4 อ าเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอสะบ้า
ย้อย และอ าเภอนาทวี) 

1.4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
1.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ 

และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ 
1.6 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 

หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ 
1.7 ไม่เป็นคนวิกลจริต  
1.8 ไม่เคยถูกคัดช่ือออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย 
 

2.  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
2.1 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 รวม 5 หรือ 6 ภาคเรียน ณ วันที่รับสมัคร ตามที่สาขาวิชาก าหนด 
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 2.2 กรณีสาขาวิชาก าหนดจ านวนหน่วยกิตของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ผู้สมัครต้องเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระ    
การเรียนรู้ โดยมีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) ไม่ต ่ากว่าที่สาขาวิชา
ก าหนด 

2.4 มีผลคะแนนทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ 
(PAT) และ/หรือผลคะแนนทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

3. คณะ และสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 
ปีการศึกษา 2565 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ก าหนดจ านวนรับเข้าศึกษา รวมจ านวน 14 คน ดังนี ้
 

คณะ สาขาวิชา รับ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมคัร และเกณฑ์การคัดเลือก 
คณะประมง 
วท.บ. สาขาวิชาประมง 

5 1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หนว่ยกิต  
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 2.50 
3. คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 
4. การสอบสัมภาษณ ์

คณะวิทยาศาสตร์ 
วท.บ. สาขาวิชาชีวเคมี 

1 1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ  
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 3.00 
3. คะแนนสอบผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง (3.1 หรือ 3.2) ดังนี ้
    3.1 กรณใีช้คะแนนสอบ GAT/PAT  
         3.1.1 คะแนน GAT ส่วนที่ 2 ไม่ต ่ากว่า 35 คะแนน 
         3.1.2 คะแนน PAT2 ไม่ต ่ากว่า 80 คะแนน 
         3.1.3 คะแนน GAT PAT1 และ PAT2 รวมกัน 3 วิชา 
                 ไม่ต ่ากว่า 300 คะแนน 
    3.2 กรณใีช้คะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา 
         3.2.1 คะแนนวิชาเคมี (59) ไม่ต ่ากวา่ 30 คะแนน 
         3.2.2 คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา รหสั 09 19 29 39 49 59 และ 69  
                 รวม 7 วิชา ไมต่ ่ากว่า 220 คะแนน 
4. การสอบสัมภาษณ ์
 

คณะศึกษาศาสตร ์
ศษ.บ. สาขาวิชาพลศึกษา 

2 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 2.00 
2. คะแนน GAT และ PAT5 
3. การสอบสัมภาษณ ์
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คณะ สาขาวิชา รับ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมคัร และเกณฑ์การคัดเลือก 
คณะเศรษฐศาสตร ์
ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สหกรณ ์

3 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไมน่้อยกว่า 2.75 
3. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75 
4. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.75 
5. คะแนน GAT ไม่ต ่ากว่า 90 คะแนน 
6. คะแนน GAT ส่วนที่ 2 ไมต่ ่ากว่า 30 คะแนน 
7. คะแนน PAT1 ไม่ต ่ากว่า 45 คะแนน 
8. การสอบสัมภาษณ ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม 
(หลักสูตร 5 ปี) 

1 1. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต     
   และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 2.75 
3. คะแนน GAT และ PAT4 
4. การสอบสัมภาษณ ์

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร ์
วท.บ. สาขาวิชาศาสตร์แห่ง
แผ่นดินเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน 

2 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต ่ากว่า 2.00 
2. คะแนน GAT และ PAT2 
3. การสอบสัมภาษณ ์

 
4.  การเลือกคณะหรือสาขาวิชา 

ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา 
 

5.  ก าหนดการรับสมัครและการช าระเงินค่าสมัคร 
5.1 การรับสมคัรและการช าระเงนิ 

5 .1.1 รับสมัครวันที่  15 กุมภาพั นธ์  – 22 มีนาคม พ .ศ . 2565 ผ่ านระบบ online ทาง 
www.admission.ku.ac.th 

เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. 
ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 18.00 น. 

5.1.2 ช าระเงินค่าสมัครวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 22 มนีาคม พ.ศ. 2565 โดยช าระได้ 3 ช่องทาง ได้แก่     
1) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ (Bill Payment) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 
2) ผ่านระบบ Counter Service ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 
3) ช าระด้วย QR Code ผ่านทาง Mobile Banking App ได้ทุกธนาคาร 

5.2 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 
ค่าสมัครคนละ 100 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร/ค่าธรรมเนียม Counter Service 10 บาท)    
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6.  ขั้นตอนการสมัคร 
6.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ (โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร) 
6.2 กรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัคร online ทาง www.admission.ku.ac.th ตามวันที่ที่ก าหนด   

โดยสร้างบัญชีและรหัสผ่านของผู้สมัคร และด าเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์ บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์ม พร้อม
แนบไฟล์รูปถ่ายและไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร 

6.3 เมื่อบันทึกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว ช าระเงินค่าสมัครตามช่องทางที่ก าหนด หากผู้สมัครมิได้ด าเนินการ
ช าระเงินค่าสมัครตามที่ก าหนดจะถือว่า การสมัครในระบบ online น้ันเป็นโมฆะ 

6.4 เมื่อช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐาน      
การช าระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตามข้อมูลในใบสมัคร เพราะจะมีผลต่อการสมัคร) และต้องเก็บหลักฐานไว้ด้วย 

6.5 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร และสถานะการช าระเงินได้หลังจากช าระเงินค่าสมัครแล้ว  1 วัน           
(ไม่นับรวมวันช าระเงินค่าสมัครในวันหยุดท าการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทางระบบ 
online ที่ www.admission.ku.ac.th 

6.6 กรณีผู้สมัครต้องการยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาที่สมัคร ภายหลังจากที่ได้ช าระเงิน     
ค่าสมัครแล้วนั้น ผู้สมัครสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องช าระเงินค่าสมัครใหม่ ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าว ต้องไม่เกิน
วันสุดท้ายของการรับสมัคร online โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะยึดข้อมูลการสมัครครั้งสุดท้ายของผู้สมัครเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือก 

 

7.  เอกสารประกอบการสมัคร 
7.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า สวมชุดนักเรียนสุภาพ พื้นหลังสี

ขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณ 80% 
ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาด
ของไฟล์ไม่เกิน 240 KB 

7.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของผู้สมัคร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4 
ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองส าเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB  

7.3 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 รวม 5 หรือ 6 ภาคเรียน ที่โรงเรียน  
ออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf รวม 1 ไฟล์          
(กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลงั) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB  

7.4 ในกรณีที่ชื่อหรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประจ าตัวประชาชนไม่ตรงกับส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 
ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .pdf 
ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB 
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การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online  
และช าระเงินค่าสมัครผ่านช่องทางที่ก าหนดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินคา่สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

7.5 เอกสารรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่การดูแลของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และ 4 อ าเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ าเภอจะนะ 
อ าเภอเทพา อ าเภอสะบ้าย้อย และอ าเภอนาทวี) แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .pdf ขนาดภาพเท่ากับ A4 
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB 
 
 
 
 
 

8.  เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศกึษา 
 

คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
8.1 การสมัคร online และการช าระเงินค่าสมัคร 
การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online ทาง www.admission.ku.ac.th พร้อม    

แนบไฟล์รูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัคร และช าระเงินค่าสมัครตามช่องทางที่ก าหนด มิเช่นนั้นจะถือว่า          
การสมัครนั้นเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

8.2 วิธีการพิจารณาคัดเลือก 
คณะกรรมการฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ดังนี ้
 8.2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมและจ านวนหน่วยกิตของกลุ่มสาระการเรียนรูต้ามที่สาขาวิชาก าหนด 

8.2.2 เอกสารรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่การดูแลของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ตามทีค่ณะก าหนด 

8.2.3 ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ 
(PAT) หรือผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจ าปีการศึกษา 2565 
  8.2.4 การสอบสัมภาษณ์ เกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน หรือตามทีค่ณะก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะประสานงานในการขอรับผลคะแนนทดสอบของผู้สมัครจาก ทปอ.              
มาประมวลผลคะแนน ผู้สมัครไม่ต้องยื่นผลคะแนนทดสอบมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
 

การน าคะแนนทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก 
ผู้สมัครต้องสมัครสอบกับสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ภายในวันที่ที่ ทปอ. ก าหนด          
ดูรายละเอียดการสมัคร วัน เวลาและสถานที่สอบได้ที่ https://www.mytcas.com โดยเลือกสอบรายวิชา
ที่สาขาวิชาก าหนดให้ครบถ้วน ส าหรับผู้ที่ทดสอบไม่ครบทุกรายวิชาตามความต้องการของสาขาวิชา       
จะไม่ได้รับการพิจารณาในสาขาวิชานั้น ๆ 
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8.3 การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบสัมภาษณ ์
ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตามเกณฑ์ (ข้อ 8.2) จะได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์     

สอบสัมภาษณ์โดยประกาศรายชื่อ ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 ทาง www.admission.ku.ac.th โดยการ login 
เข้าระบบรายบุคคล ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายช่ืออีกครั้ง 

8.4  การสอบสัมภาษณ์   
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 – 30 เมษายน พ.ศ. 2565 (วัน เวลา สถานที่และวิธีการ

จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง) เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน หรือตามเกณฑ์ที่สาขาวิชาก าหนด ทั้งนี้ ผู้ไม่มา   
สอบสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์ และให้ถือเป็นที่สิ้นสุดกระบวนการคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะไม่เรียกผู้ผ่านการคัดเลือก    
ในล าดับส ารองที่เหลือมารายงานตัวเพิ่มเติมไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

8.5 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

ทาง www.admission.ku.ac.th โดยการ login เข้าระบบรายบุคคล พร้อมแจ้งรายละเอียดการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
 
 
 

8.6 การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ต้องด าเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ในวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565   

ทาง http://www.mytcas.com ตามขั้นตอนที่ ทปอ. ก าหนด จึงจะได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา    
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 

9.  การช าระเงินค่าประกันสิทธิ์การเข้าศึกษา 
โครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อ านวยการบริหารจั งหวัดชายแดนภาคใต้ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 ไม่มีการช าระเงินค่าประกันสิทธิ์ใด ๆ ล่วงหน้า ทั้งนี้ เพ่ือเปิดโอกาส
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้พิจารณาเลือกเข้าศึกษาต่อตามความสนใจ ส าหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องด าเนินการ ตามก าหนดการในคู่มือนิสิตใหม่ ซึ่งจะประกาศ
ให้ทราบทาง www.admission.ku.ac.th อีกครั้งหนึ่ง 

 

10. การยืนยนัสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS 
10.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

(ทปอ.) เพื่อประกาศให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS (รอบที่ 2) ในวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม    
พ.ศ. 2565 
 10.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องด าเนินการแจ้งการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบันที่ตน
ได้รับการคัดเลือกเพียง 1 แห่ง เท่านั้น ทาง http://www.mytcas.com ตามวัน เวลาและขั้นตอนที่สมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก าหนด หากไม่ด าเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การ

ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

http://www.admission.ku.ac.th/
http://www.mytcas.com/
http://www.admission.ku.ac.th/
http://www.mytcas.com/
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 
โครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อ านวยการบริหารจงัหวัดชายแดนภาคใต้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบที่ 2 โควตา) 
 

ที ่ วัน เดือน ป ี ก าหนดการ สถานที ่
1 15 ก.พ. – 22 มี.ค. 2565 รับสมัคร Online และช าระเงินค่าสมัคร www.admission.ku.ac.th 

2 27 เม.ย. 2565 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์
โดยการ login เข้าระบบรายบุคคล 

www.admission.ku.ac.th 

3 29 – 30 เม.ย. 2565 สอบสัมภาษณ ์ ก าหนดการจะแจ้งอีกครั้ง 

4 ภายใน 3 พ.ค. 2565 
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ ์
โดยการ login เข้าระบบรายบุคคล 

www.admission.ku.ac.th 

5 4 – 5 พ.ค. 2565 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS  http://www.mytcas.com 
6 6 พ.ค. 2565 สละสิทธิ์ (ผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1 – 2) http://www.mytcas.com 
7 8 พ.ค. 2565 ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 2 www.admission.ku.ac.th 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เว็บไซต์รับสมัครออนไลน ์
www.admission.ku.ac.th 

 

กรณีมีข้อสงสยัหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 
⬧ ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา ชั้น 2 ส านักบริหารการศึกษา 

       อาคารระพสีาคริก มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 
⬧ E-mail: admission@ku.ac.th 
⬧ โทรศัพท์  0 2118 0100 ต่อ 8046 – 8051 หรือ 8205 – 8206  
⬧ เว็บไซต์  www.admission.ku.ac.th 
⬧ facebook fanpage www.facebook.com/kuadmission 

 

http://www.admission.ku.ac.th/
http://www.mytcas.com/
http://www.mytcas.com/
http://www.admission.ku.ac.th/
http://www.admission.ku.ac.th/
http://www.facebook.com/kuadmission

