ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาสัตวแพทย์เกษตรคืนถิ่น)
ประจาปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบที่ 2 โควตา)
---------------------------------------------------เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการกลับไปทางานพัฒนาท้องถิ่นของบัณฑิตสัตวแพทย์ และกระจายโอกาสทางการศึกษา
สาหรับนักเรียนจบมัยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น จึงกาหนดรายละเอียดในการรับสมัครและ
การคัดเลือกบุ ค คลเข้าศึกษาต่อระดับ ปริ ญ ญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามโครงการส่ งเสริมโอกาศศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ส าหรับ นักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตา
สัตวแพทย์เกษตรคืนถิ่น) ประจาปีการศึกษา 2565 ดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
1.3 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ
และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ
1.5 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาล เว้ นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
1.6 ไม่เป็นคนวิกลจริต
1.7 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2.1 เป็นผู้ที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.2 เป็นผู้ที่มีภูมิลาเนาตามทะเบียนบ้านและศึกษาในโรงเรียนทั่วประเทศ ยกเว้นจังหวัดกรุงเทพมหานคร และ
4 จั งหวัด ปริมณฑล ได้ แ ก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร โดยทั้งภูมิลาเนาตามทะเบียนบ้านและ
โรงเรียนจะต้องอยู่ในเขตจังหวัดที่กาหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ติดต่อกันนับจนถึงวันรับสมัคร
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2.3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 รวม 5 หรือ 6 ภาคเรียน ณ วันที่รับสมัคร
ไม่ต่ากว่า 3.20
2.4 คะแนน GAT ความถนัดทั่วไป และ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
2.5 คะแนนทดสอบทัศนคติและความพร้อมในวิชาชีพสัตวแพทย์ (รายละเอียดการสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
2.6 เป็นผู้ที่มีประวัติร่วมกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และมีความตั้งใจจะกลับไปปฏิบัติงานในภูมิลาเนา
2.7 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2559 ซึ่งได้ระบุ
ไว้ในประกาศภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตร
สัตวแพทยศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
3. จานวนรับเข้าศึกษา
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) จานวนรับเข้าศึกษา 15 คน
4. กาหนดการรับสมัครและการชาระเงินค่าสมัคร
4.1 การรับสมัครและการชาระเงิน
4.1.1 รั บ สมั ค รวั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ์ – 22 มี น าคม พ .ศ. 2565 ผ่ า นระบบ 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.
4.1.2 ชาระเงินค่าสมัครวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยชาระได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
1) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ (Bill Payment) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
2) ผ่านระบบ Counter Service ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
3) ชาระด้วย QR Code ผ่านทาง Mobile Banking App ได้ทุกธนาคาร
4.2 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
ค่าสมัครคนละ 100 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร/ค่าธรรมเนียม Counter Service 10 บาท)
5. ขั้นตอนการสมัคร
5.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ (โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร)
5.2 กรอกข้ อมู ล การสมัค รผ่ านระบบรั บ สมั ค ร online ทาง www.admission.ku.ac.th ตามวัน ที่ ที่ ก าหนด
โดยสร้างบัญชีและรหัสผ่านของผู้สมัคร และดาเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์ บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์ม พร้อม
แนบไฟล์รูปถ่ายและไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร
5.3 เมื่อบันทึกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว ชาระเงินค่าสมัครตามช่องทางที่กาหนด หากผู้สมัครมิได้ดาเนินการ
ชาระเงินค่าสมัครตามที่กาหนดจะถือว่า การสมัครในระบบ online นั้นเป็นโมฆะ
5.4 เมื่ อช าระเงิน ค่ าสมั ค รเรี ย บร้ อยแล้ ว จึ งจะถือ ว่าการสมั ครเสร็จสิ้ น สมบู รณ์ (โปรดตรวจสอบหลั ก ฐ าน
การชาระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตามข้อมูลในใบสมัคร เพราะจะมีผลต่อการสมัคร) และต้องเก็บหลักฐานไว้ด้วย
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5.5 ผู้ ส มั ค รตรวจสอบรายชื่ อ ผู้ ส มั ค ร และสถานะการช าระเงิ น ได้ ห ลั งจากช าระเงิ น ค่ า สมั ค รแล้ ว 1 วั น
(ไม่นับรวมวันชาระเงินค่าสมัครในวันหยุดทาการหรือวั นหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทางระบบ
online ที่ www.admission.ku.ac.th
5.6 กรณี ผู้สมัครต้องการยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาที่ส มัคร ภายหลั งจากที่ได้ช าระเงิน
ค่าสมัครแล้วนั้น ผู้สมัครสามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องชาระเงินค่าสมัครใหม่ ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าว ต้องไม่เกิน
วันสุดท้ายของการรับสมัคร online โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะยึดข้อมูลการสมัครครั้งสุดท้ายของผู้สมัครเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือก
6. เอกสารประกอบการสมัคร
6.1 รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา 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
6.2 ส าเนาบั ตรประจ าตัวประชาชนด้านหน้ าที่มี รูปของผู้ ส มัคร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4
ผู้สมัครลงลายมือชื่อ -ชื่อสกุลรับรองสาเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
6.3 สาเนาระเบี ยนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 รวม 5 หรือ 6 ภาคเรียน ที่ โรงเรียน
ออกให้ พ ร้ อ มมี ต ราประทั บ ของโรงเรี ย น บนกระดาษขนาด A4 แล้ ว สแกนเป็ น ไฟล์ น ามสกุ ล .pdf รวม 1 ไฟล์
(กรณีมี 2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
6.4 ส าเนาทะเบี ย นบ้ า นหน้ า รายการเกี่ ย วกั บ บ้ าน และรายการบุ ค คลในบ้ านที่ มี ชื่ อ ของผู้ ส มั ค ร ที่ อ ยู่ ใน
หน้าเดียวกันพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
6.5 ในกรณีที่ชื่อหรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประจาตัวประชาชนไม่ตรงกับ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .pdf
ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
6.6 ประวัติผลงานการร่วมกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดภูมิลาเนาหรือใกล้เคียง และความคาดหวังในการ
ประกอบอาชีพทางด้านสัตวแพทย์ในอนาคตในจังหวัดภูมิลาเนาหรือใกล้เคียง ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4
(ไม่รวมปก คานา สารบัญ) รวม 1 ไฟล์
การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online
และชาระเงินค่าสมัครผ่านช่องทางที่กาหนดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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7. เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
7.1 การสมัคร online และการชาระเงินค่าสมัคร
การสมั ค รจะสมบู ร ณ์ ก็ ต่ อ เมื่ อ ผู้ ส มั ค รได้ ส มั ค รผ่ า นระบบ online ทาง www.admission.ku.ac.th พร้ อ ม
แนบไฟล์ รู ป ถ่ ายและเอกสารประกอบการสมั ค ร และช าระเงิน ค่ า สมั ค รตามช่ อ งทางที่ ก าหนด มิ เช่ น นั้ น จะถื อ ว่ า
การสมัครนั้นเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
7.2 วิธีการพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ดังนี้
7.2.1 คะแนน GAT ค่าน้าหนัก 20%
7.2.2 คะแนน PAT2 ค่าน้าหนัก 30%
7.2.3 คะแนนทดสอบทัศนคติและความพร้อมในวิชาชีพสัตวแพทย์ ค่าน้าหนัก 20%
7.2.4 ประวัติผลงานการร่วมกิจกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นในจังหวัดภูมิลาเนาหรือใกล้เคียง และความ
คาดหวังในการประกอบอาชีพทางด้านสัตวแพทย์ในอนาคตในจังหวัดภูมิลาเนาหรือใกล้เคียง ค่าน้าหนัก 10%
7.2.5 การสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาและให้คะแนนจากบุ คลิกภาพ ทัศนคติต่อวิชาชีพ ความตั้งใจ
ในการกลับไปประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ในภูมิลาเนา โดยเฉพาะด้านปศุสัตว์ ค่าน้าหนัก 20%
7.2.6 ผ่านการตรวจสุขภาพตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์กาหนด
การนาคะแนนทดสอบ GAT/PAT มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ผู้สมัครต้องสมัครสอบกับ
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ภายในวันที่ที่ ทปอ. กาหนด ดูรายละเอียดการสมัคร วัน
เวลาและสถานที่ ส อบได้ ที่ https://www.mytcas.com โดยเลื อ กสอบรายวิ ช าที่ ส าขาวิ ช าก าหนดให้
ครบถ้วน สาหรับผู้ที่ทดสอบไม่ครบทุกรายวิชาตามความต้องการของสาขาวิชา จะไม่ได้รับการพิจารณา
ในสาขาวิชานั้น
หมายเหตุ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ จ ะประสานงานในการขอรั บ ผลคะแนนทดสอบของผู้ ส มั ค รจาก ทปอ.
มาประมวลผลคะแนน ผู้สมัครไม่ต้องยื่นผลคะแนนทดสอบมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.3 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ผู้ ที่ ผ่ านการตรวจสอบคุณ สมบั ติ ของผู้ ส มัค รตามเกณฑ์ (ข้อ 7.2) จะได้ รับ การประกาศรายชื่ อเป็ น ผู้ มีสิ ท ธิ์
สอบสัมภาษณ์ โดยประกาศรายชื่อ ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 ทาง www.admission.ku.ac.th โดยการ login
เข้าระบบรายบุคคล ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่ออีกครั้ง
7.4 การสอบสัมภาษณ์
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 – 30 เมษายน พ.ศ. 2565 (วัน เวลา สถานที่และวิธีการ
จะประกาศให้ ทราบอีกครั้ง) เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ ผ่ าน/ไม่ผ่ าน หรือตามเกณฑ์ที่ส าขาวิชากาหนด ทั้งนี้ ผู้ไม่มา
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สอบสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์ และให้ถือเป็นที่สิ้นสุดกระบวนการคั ดเลือก มหาวิทยาลัยจะไม่เรียกผู้ผ่านการคัดเลือก
ในลาดับสารองที่เหลือมารายงานตัวเพิ่มเติมไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
7.5 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ภายในวัน ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ทาง www.admission.ku.ac.th โดยการ login เข้าระบบรายบุคคล พร้อมแจ้งรายละเอียดการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นทีส่ ิ้นสุด
7.6 การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ต้องดาเนิน การยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ในวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ทาง http://www.mytcas.com ตามขั้น ตอนที่ ทปอ. กาหนด จึงจะได้รับ การประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิ ทธิ์เข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. การชาระเงินค่าประกันสิทธิ์การเข้าศึกษา
โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจาก
โรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาสัตวแพทย์เกษตรคืนถิ่น) ประจาปีการศึกษา 2565 ไม่มีการชาระเงินค่าประกัน
สิ ทธิ์ใด ๆ ล่ ว งหน้ า ทั้งนี้ เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ ผู้ มีสิ ท ธิ์เข้าศึ กษาได้พิ จารณาเลื อกเข้าศึ กษาต่อ ตามความสนใจ ส าหรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องดาเนินการ
ตามกาหนดการในคู่มือนิสิตใหม่ ซึ่งจะประกาศให้ทราบทาง www.admission.ku.ac.th อีกครั้งหนึ่ง
9. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS
9.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.) เพื่อประกาศให้ ผู้มีสิ ทธิ์เข้าศึกษายืน ยั น สิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS (รอบที่ 2) ในวัน ที่ 4 – 5 พฤษภาคม
พ.ศ. 2565
9.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดาเนินการแจ้งการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบันที่ตน
ได้รับการคัดเลือกเพียง 1 แห่ง เท่านั้น ทาง http://www.mytcas.com ตามวัน เวลาและขั้นตอนที่สมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กาหนด หากไม่ดาเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กาหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การ
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจาปี
การศึกษา 2565 (รอบที่ 2)
9.3 ในการยืนยัน สิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ TCAS สามารถดาเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ได้
ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น โดยระบบจะจัดเก็บข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ครั้งสุดท้ายที่ได้รับการเลือก
9.4 ผู้ ที่ ยื น ยั น สิ ท ธิ์ก ารเข้าศึก ษาในระบบ TCAS แล้ ว สมาคมที่ ป ระชุ ม อธิการบดีแ ห่ งประเทศไทย (ทปอ.)
จะด าเนิ น การน ารายชื่ อ ไปตั ด สิ ท ธิ์ ในการสมั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ าศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (TCAS)
ประจาปี การศึกษา 2565 ในรอบต่อไป มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่พิจารณาดาเนินการยกเลิ ก
รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 1
โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาสัตวแพทย์เกษตรคืนถิ่น)
ประจาปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบที่ 2 โควตา)
ที่
วัน เดือน ปี
กาหนดการ
1 15 ก.พ. – 22 มี.ค. 2565 รับสมัคร Online และชาระเงินค่าสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
2
27 เม.ย. 2565
โดยการ login เข้าระบบรายบุคคล
3
29 – 30 เม.ย. 2565 สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
4
ภายใน 3 พ.ค. 2565
โดยการ login เข้าระบบรายบุคคล
5
4 – 5 พ.ค. 2565
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS
6
6 พ.ค. 2565
สละสิทธิ์ (ผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1 – 2)
7
8 พ.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 2

สถานที่
www.admission.ku.ac.th
www.admission.ku.ac.th
กาหนดการจะแจ้งอีกครั้ง
www.admission.ku.ac.th
http://www.mytcas.com
http://www.mytcas.com
www.admission.ku.ac.th

กรณีมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
 ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา ชั้น 2 สานักบริหารการศึกษา
อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 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

เว็บไซต์รับสมัครออนไลน์
www.admission.ku.ac.th

