
กําหนดการรับสมัคร วิธีการชําระเงิน วันสอบ และวันประกาศผลสอบ ประจําป 2557 

ศูนยทดสอบทางภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU-EPT) 

 

คร้ังที่ วัน/เวลา/สถานที่รับสมัคร 
ประกาศ 

รายชือ่และหองสอบ 
วัน/เวลาสอบ 

วัน/เวลา 

ประกาศผลสอบ 

4. สําหรับนิสิตระดบัปริญญาโท 

(คาสมัคร 500 บาท) 

รับสมคัร วันท่ี 17-19 พ.ย. 

2557 

เปนเวลา 3 วัน 

สําหรับนิสิตระดบัปริญญาเอก 

(คาสมัคร 500 บาท) 

รับสมคัร วันท่ี 20-21 พ.ย.

2557  

เปนระยะเวลา 2 วัน 

สําหรับบุคคลภายนอก 

(คาสมัคร 600 บาท) 

รับสมคัร วันท่ี 24-25 พ.ย. 

2557  

เปนเวลา 3 วัน 

15 ธ.ค.2557 

ทางอีเมล และทาง

เว็บไซต 

วันอาทิตย ท่ี 21 ธ.ค.2557 

เวลา 9.00-12.00 น. 

ทางอีเมล และทางเว็บไซต 

(วันและเวลาสอบอาจม ี

การเปลีย่นแปลง กรณุา

ตรวจสอบอีกครั้งในเว็บไซต) 

9 ม.ค. 2558 

ทางอีเมล และทางเว็บไซต  

www.ku-ept.human.ku.ac.th 
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กําหนดการรับสมัคร วิธีการชําระเงิน วันสอบ และวันประกาศผลสอบ ประจําป 2558 

ศูนยทดสอบทางภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU-EPT) 

 

คร้ังที่ วัน/เวลา/สถานที่รับสมัคร 
ประกาศ 

รายชือ่และหองสอบ 
วัน/เวลาสอบ 

วัน/เวลา 

ประกาศผลสอบ 

1. สําหรับนิสิตระดับปริญญา

โท 

รับสมัคร วันท่ี 16-18 ก.พ. 

2558  

เปนเวลา 3 วัน 

สําหรับนิสิตระดับปริญญา

เอก 

รับสมัคร วันท่ี 19-20 ก.พ. 

2558 

เปนเวลา 2 วัน 

สาํหรับบุคคลภายนอก 

(คาสมคัร 600 บาท) 

รับสมัคร วันท่ี 23-24 ก.พ. 

2558  

เปนเวลา 2 วัน 

**คาสมคัรสอบ 600 บาท** 

9  ม.ีค. 2558 

ทางอีเมล และทาง

เว็บไซต 

วันอาทิตยท่ี 15 มี.ค. 2558 

เวลา 9.00-12.00 น. 

ทางอีเมล และทางเว็บไซต 

(วันและเวลาสอบอาจม ี

การเปลีย่นแปลง กรณุา

ตรวจสอบอีกครั้งในเว็บไซต) 

27 มี.ค. 2558 

ทางอีเมล และทางเว็บไซต  

www.ku-ept.human.ku.ac.th 

 

2. สําหรับนิสิตระดับปริญญา

โท 

รับสมัคร วันท่ี 18-20 พ.ค.

2558  

เปนเวลา 3 วัน 

สําหรับนิสิตระดับปริญญาเอก 

รับสมัคร วันท่ี 21-22 พ.ค.

2558 

เปนเวลา 2 วัน 

สําหรบับุคคลภายนอก 

รับสมัคร วันท่ี 25-26 พ.ค. 

2558  

เปนเวลา 2 วัน 

**คาสมัครสอบ 600 บาท** 

 

 

 

 

 

 

10 มิ.ย. 2558 

ทางอีเมล และทาง

เว็บไซต 

วันอาทิตยท่ี 21 มิ.ย.2558 

เวลา 9.00-12.00 น. 

ทางอีเมล และทางเว็บไซต 

(วันและเวลาสอบอาจม ี

การเปลีย่นแปลง กรณุา

ตรวจสอบอีกครั้งในเว็บไซต) 

30 มิ.ย. 2558 

ทางอีเมล และทางเว็บไซต  

www.ku-ept.human.ku.ac.th 
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คร้ังที่ วัน/เวลา/สถานที่รับสมัคร 
ประกาศ 

รายชือ่และหองสอบ 
วัน/เวลาสอบ 

วัน/เวลา 

ประกาศผลสอบ 

3. สําหรับนิสิตระดับปริญญา

โท 

รับสมัคร วันท่ี 17-19  ส.ค.

2558 

เปนเวลา 3 วัน 

สําหรับนิสิตระดับปริญญา

เอก 

รับสมัคร วันท่ี 20-21 ส.ค. 

2558 

เปนเวลา 2 วัน 

สาํหรับบุคคลภายนอก 

รับสมัคร วันท่ี 24-25 ส.ค. 

2558  

เปนเวลา 2 วัน 

**คาสมคัรสอบ 600 บาท** 

11 ก.ย. 2558 

ทางอีเมล และทาง

เว็บไซต 

วันอาทิตยท่ี 20 ก.ย. 2558 

เวลา 9.00-12.00 น. 

ทางอีเมล และทางเว็บไซต 

(วันและเวลาสอบอาจม ี

การเปลีย่นแปลง กรณุา

ตรวจสอบอีกครั้งในเว็บไซต) 

30 ก.ย. 2558 

ทางอีเมล และทางเว็บไซต  

www.ku-ept.human.ku.ac.th 

 

4. สําหรับนิสิตระดับปริญญา

โท 

รับสมัคร วันท่ี 16-18 พ.ย. 

2558 

เปนเวลา 3 วัน 

สําหรับนิสิตระดับปริญญา

เอก 

รับสมัคร วันท่ี 19-20 พ.ย.

2558  

เปนเวลา 2 วัน 

สาํหรับบุคคลภายนอก 

รับสมัคร วันท่ี 23-24 พ.ย. 

2558  

เปนเวลา 2 วัน 

**คาสมคัรสอบ 600 บาท** 

11 ธ.ค. 2558 

ทางอีเมล และทาง

เว็บไซต 

วันอาทิตยท่ี 20 ธ.ค.2558 

เวลา 9.00-12.00 น. 

ทางอีเมล และทางเว็บไซต 

(วันและเวลาสอบอาจม ี

การเปลีย่นแปลง กรณุา

ตรวจสอบอีกครั้งในเว็บไซต) 

31 ธ.ค.2558 

ทางอีเมล และทางเว็บไซต  

www.ku-ept.human.ku.ac.th 

 

    
*** ติดตอ-สอบถาม คุณอินทรธีรา   อัครพงศจิรา โทรศัพท 02-579-5566-8 ตอ 1211 

*** สมัครผานระบบออนไลน  http://www.ku-ept.human.ku.ac.th  
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