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ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา ส านักบริหารการศึกษา (1 มี.ค. 2565)   หน้า 1 จาก 2 
 

 

ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 (KU82) 
(เฉพาะบางเขน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทาน ส่วนวิทยาเขตอื่น ๆ โปรดติดตามทางเว็บไซต์ของวิทยาเขต) 

 

กิจกรรม 
TCAS1 

Portfolio 
TCAS2 
Quota 

TCAS3 
Admission  

TCAS4 
Direct Admission 

ช่องทางการติดต่อสอบถาม 

1. การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ผ่านระบบออนไลน์ 
ทาง https://isea.ku.ac.th/STDWeb โดยด าเนินการ ดังนี้ 
   1.1 กรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ผ่านเว็บไซต์ 
   1.2 อัพโหลดไฟล์เอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ 
   1.3 อัพโหลดไฟล์รูปถ่าย ส าหรับท าบัตรประจ าตัวนิสิต  
   1.4 ขอเปิดบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ผ่านเว็บไซต์ 
(ติดตามรายละเอียดทาง https://admission.ku.ac.th เลือกเมนูคู่มือนิสิตใหม่) 

1 – 10 มิ.ย. 2565 
6 – 10  

มิ.ย. 2565 
11 – 12 

มิ.ย. 2565 

ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา  
ส านักบริหารการศึกษา โทร. 0 2118 0100  
ต่อ 8046-8051, 8205 หรือ 8206 
FB: www.facebook.com/kuadmission 
E-mail : admission@ku.ac.th 
 

2. การช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ทาง https://my.ku.th 
    2.1 ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  

1 – 13 มิ.ย. 2565 
ฝ่ายบริการการเรียนการสอน  
ส านักบริหารการศึกษา 
โทร. 0 2118 0100 ต่อ 8035-8043 
FB: https://www.facebook.com/kuregistrar 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
กองกิจการนิสิต โทร. 02 118 0176 

    2.2 ขอผ่อนผันการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ต้องด าเนินการ 
กรอกข้อมูล ทาง http://bit.ly/65nstd 

 
(ติดตามรายละเอียดและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาทาง 
https://admission.ku.ac.th เลือกเมนูคู่มือนิสิตใหม่) 
    2.3 กรณนีิสิตใหมท่ี่กู้ กยศ. โปรดดูรายละเอียดทาง 
https://www.facebook.com/studentloanku  

1 – 13 มิ.ย. 2565 
(ตรวจสอบสถานะการขอผ่อนผันก่อนวันลงทะเบียนเรียน 

อย่างน้อย 2 วันท าการ ทาง https://my.ku.th  
เมนเูลือกรูปแบบ/การเงิน) 

https://isea.ku.ac.th/STDWeb
https://admission.ku.ac.th/
http://www.facebook.com/kuadmission
mailto:admission@ku.ac.th
https://my.ku.th/
https://www.facebook.com/kuregistrar
http://bit.ly/65nstd
https://admission.ku.ac.th/
https://www.facebook.com/studentloanku
https://my.ku.th/


ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา ส านักบริหารการศึกษา (1 มี.ค. 2565)   หน้า 2 จาก 2 
 

กิจกรรม 
TCAS1 

Portfolio 
TCAS2 
Quota 

TCAS3 
Admission  

TCAS4 
Direct Admission 

ช่องทางการติดต่อสอบถาม 

3. การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   ผ่านระบบออนไลน์ (โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน) 
(รายละเอียดจะประกาศอีกครั้งทาง https://www.ku.ac.th) 

 
20 – 24 มิ.ย. 2565 

 

งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต 
กองกิจการนิสิต โทร. 02 118 0174  

4. การลงทะเบียนเรียนนิสิตใหม่ ชั้นปทีี ่1  
    นิสิตภาคปกติ (หลักสูตรไทย) ยืนยันผ่านเว็บไซต์ https://my.ku.th 
    นิสิตภาคพิเศษ (หลักสูตรไทย) ติดต่อโครงการภาคพิเศษของคณะ 
    นิสิตหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
      ติดต่อโครงการภาคพิเศษของคณะ  

จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง 

ฝ่ายบริการการเรียนการสอน  
ส านักบริหารการศึกษา 
โทร. 0 2118 0100 ต่อ 8035-8043 
(วันและเวลาลงทะเบียนให้ดูประกาศ 
ใน my.ku.th อีกครั้ง) 

5. เปิดภาคเรียน (ภาคต้น ปีการศึกษา 2565) 
     นิสิตหลักสูตรไทย (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 
     นิสิตหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

 
27 มิ.ย. 2565 
8 ส.ค. 2565 

 

6. การรับบัตรประจ าตัวนิสิต 
ภายใน ส.ค. 2565  

(ติดตามประกาศทาง https://admission.ku.ac.th) 

ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา  
ส านักบริหารการศึกษา โทร. 0 2118 0100  
ต่อ 8046-8051, 8205 และ 8206 
FB: www.facebook.com/kuadmission 

 

             
 www.facebook.com/kuadmission 

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

