ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
กาหนดการ

ภาคต้น
หลักสูตรภาษาไทย

 นิสิตใหม่ : ขึน้ ทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ออนไลน์
ผ่านระบบ https://isea.ku.ac.th/STDWeb และ
ลงทะเบียนยืนยันตัวบุคคลเพือ่ ใช้งานบัญชีผใู้ ช้เครือข่าย
นนทรี (Nontri Account) ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผ่านระบบ https://accounts.ku.ac.th

หลักสูตรนานาชาติ

รอบที่ 1 (TCAS 1 - 2)
อ.1 - พฤ.10 มิ.ย.64

ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2565

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรนานาชาติ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จ.11 - อา.17 เม.ย.65
พ.30 มี.ค. - ศ.1 เม.ย.65

-

รอบที่ 2 (TCAS 3-4)
จ.14 - อา.20 มิ.ย.64

 นิสิตใหม่ : ใช้บัญชีผใู้ ช้เครือข่ายนนทรี (Nontri
Account) ทีไ่ ด้รับดาเนินการ Login เข้าระบบ
ลงทะเบียนเรียนนิสิต my.ku.th เพือ่ ชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน Mobile Banking
 วันลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
สาหรับนิสิตคณะวนศาสตร์ ระดับปริญญาตรี บางเขน
ผ่านระบบ my.ku.th

ภาคปลาย

TCAS 1 - 4
อ.1 - อา.20 มิ.ย.64

-

-
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กาหนดการ

ภาคต้น

ภาคปลาย

ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2565

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรนานาชาติ

จ.7 มิ.ย. - อา.20 มิ.ย.64

จ.19 ก.ค. - อา.1 ส.ค.64

จ.8 พ.ย. - อา.21 พ.ย.64

จ.20 ธ.ค. - อา.2 ม.ค.65

จ.28 มี.ค. - อา.17 เม.ย.65
ศ.15 - อา.17 เม.ย.65

ศ.27 - อา.29 พ.ค.65

 บางเขน/กาแพงแสน : นิสิตทีม่ ีคะแนนเฉลีย่ สะสมต่า
กว่า 2.00 ต้องเข้าพบ อ.ทีป่ รึกษา
ก่อนการลงทะเบียนเรียน เพือ่ ให้ อ.ทีป่ รึกษา เห็นชอบ
และปลดล็อคการลงทะเบียนเรียน
ผ่านระบบ

จ.7 มิ.ย. - ศ.2 ก.ค.64

จ.19 ก.ค. - ศ.13 ส.ค.64

จ.8 พ.ย. - ศ.3 ธ.ค.64

จ.20 ธ.ค. - ศ.14 ม.ค.65

-

-

 ศรีราชา : นิสิตทีม่ ีคะแนนเฉลีย่ รวมต่ากว่า 2.00
สามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต
หากมีความจาเป็นต้องลงทะเบียนเรียนหน่วยกิต
รวมแตกต่างไปจากนี้ ให้พบ อ.ทีป่ รึกษา
เพือ่ ปลดล็อกระบบการลงทะเบียนเรียน

จ.21 มิ.ย. - ศ.2 ก.ค.64

-

จ.22 พ.ย. - ศ.3 ธ.ค.64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 วันชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร
นิสิตต้องชาระเงินก่อน 2 วันทาการ จึงจะ
สามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ my.ku.th ได้ตาม
วันและเวลาทีก่ าหนด
 นิสิตทีม่ ีเหตุจาเป็นไม่สามารถชาระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาได้ ให้ทาคาร้อง
ขอผ่อนผัน โดยดาเนินการผ่าน อ.ทีป่ รึกษา
หัวหน้าภาควิชา คณบดี และนาส่งหน่วยทะเบียนกลาง
แต่ละวิทยาเขต
 นิสิตทีม่ ีหนีส้ ินค้างชาระ เนือ่ งจากกูย้ มื เงิน
จากกองทุน กรอ. และ กยศ. ไม่เพียงพอหรือ
ขอผ่อนผันไว้ ต้องชาระเงินให้เสร็จสิน้ ก่อน
การลงทะเบียนเรียน

 สกลนคร
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กาหนดการ

ภาคต้น
หลักสูตรภาษาไทย

 วันเริม่ กิจกรรมนิสิตใหม่ บางเขน
 โครงการก้าวแรกสูศ่ าสตร์แห่งแผ่นดิน
สาหรับนิสิตใหม่ (ดูประกาศอีกครัง้ )
 วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบลงทะเบียนเรียน
my.ku.th สาหรับนิสิตทีช่ าระเงินผ่านธนาคารแล้ว ก่อน
2 วันทาการ
หมายเหตุ :
1) นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. ตาม
วันและเวลาทีก่ าหนดให้
2) กรณีทนี่ สิ ิตไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ทนั ตามเวลา
ทีก่ าหนดให้ในวันนัน้ ๆ นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้อีกครั้งตั้งแต่
เวลา 18.00 น. จนถึง 00.00 น.

 วันปฐมนิเทศสาหรับนิสิตต่างชาติ

ภาคปลาย
หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรภาษาไทย

พฤ.24 มิ.ย.64
พฤ.24 - ศ.25 มิ.ย.64

ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2565
หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรภาษาไทย

-

หลักสูตรนานาชาติ

-

-

-

-

-

อ.19 เม.ย.65

อ.31 พ.ค.65

อ.22 มิ.ย.64

อ.3 ส.ค.64

อ.23 พ.ย.64

อ.4 ม.ค.65

(นิสติ รหัส 61 และน้อยกว่า)

(นิสติ รหัส 61 และน้อยกว่า)

(นิสติ รหัส 61 และน้อยกว่า)

(นิสติ รหัส 61 และน้อยกว่า)

พ.23 - พฤ.24 มิ.ย.64

พ.4 - พฤ.5 ส.ค.64

พฤ.25 - ศ.26 พ.ย.64

พฤ.6 - ศ.7 ม.ค.65

พ.20 - ศ.22 เม.ย.65

พ.1 - ศ.3 มิ.ย.65

(ทุกชัน้ ปี ยกเว้นนิสติ รหัส 64)

(ทุกชัน้ ปี ยกเว้นนิสติ รหัส 64)

(ทุกชัน้ ปี )

(ทุกชัน้ ปี)

(ทุกชัน้ ปี ยกเว้นนิสติ รหัส 64) (ทุกชัน้ ปี ยกเว้นนิสติ รหัส 64)

ศ.25 มิ.ย.64

ศ.6 ส.ค.64

พ.24 พ.ย.64

พ.5 ม.ค.65

(นิสติ รหัส 64)

(นิสติ รหัส 64)

(นิสติ รหัส 64)

(นิสติ รหัส 64)

-

ศ.6 ส.ค.64

-

ศ.7 ม.ค.65

อา.27 มิ.ย.64

อา.8 ส.ค.64

อา.28 พ.ย.64

อา.9 ม.ค.65

(นิสติ รหัส 61 และน้อยกว่า) (นิสติ รหัส 61 และน้อยกว่า)

-

หมายเหตุ : เฉพาะบางเขนเท่านัน้

 วันสุดท้ายของการจัดทา มคอ.3 และ 4
ออนไลน์
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กาหนดการ
 วันเปิดภาคการศึกษา (วันเริม่ การสอน) ***
 วันเริม่ ลงทะเบียนเรียนไม่ระบุสาขาวิชา
 วันเริม่ คิดค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า
และชาระเงินล่าช้า ทีห่ น่วยทะเบียนกลางแต่ละ
วิทยาเขต
 วันลงทะเบียนเรียนสาหรับนิสิตทีช่ าระเงิน
ผ่านธนาคารล่าช้า และลงทะเบียนเรียนไม่ทัน
ตามวันและเวลาทีก่ าหนดให้

ภาคต้น

ภาคปลาย

ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2565

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรนานาชาติ

จ.28 มิ.ย.64

จ.9 ส.ค.64

จ.29 พ.ย. 64

จ.10 ม.ค.65

จ.25 เม.ย.65

จ.6 มิ.ย.65

จ.28 มิ.ย. - ศ.2 ก.ค.64

จ.9 - ศ.13 ส.ค.64

จ.29 พ.ย. - ศ.3 ธ.ค.64

จ.10 - ศ.14 ม.ค.65

จ.25 - ศ.29 เม.ย.65

จ.6 - ศ.10 มิ.ย.65

จ.5 - ศ.9 ก.ค.64

จ.16 - ศ.31 ส.ค.64

อ.7 - ศ.10 ธ.ค.64

จ.17 - ศ.21 ม.ค.65

จ.2 - ศ.6 พ.ค.65

จ.13 - ศ.17 มิ.ย.65

 วันเปลีย่ นแปลงรายวิชา (Add/Drop)
หมายเหตุ : ให้ดูประกาศของแต่ละวิทยาเขตอีกครั้ง

 วันลงทะเบียนเรียนสาหรับนิสิตทีช่ าระเงิน
ผ่านธนาคารล่าช้า และลงทะเบียนเรียนไม่ทัน
ตามวันและเวลาทีก่ าหนดให้
 วันเปลีย่ นแปลงรายวิชา (Add/Drop)
หมายเหตุ : ให้ดูประกาศของแต่ละวิทยาเขตอีกครั้ง

โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก อ.ผูส้ อน
 วันพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ออนไลน์
ผ่านระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา

นิสิตสามารถพิมพ์ได้ในวันถัดไปหลังจากชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

นิสิตสามารถพิมพ์ได้ในวันถัดไปหลังจากชาระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาเรียบร้อยแล้ว

นิสิตสามารถพิมพ์ได้ในวันถัดไปหลังจากชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

 วันสุดท้ายของการขอถอนวิชาเรียน
บางรายวิชา โดยไม่บันทึกอักษร W ในใบรายงาน
ผลการศึกษา

ส.10 - พฤ.29 ก.ค.64*

ส.21 ส.ค.- อ.7 ก.ย.64

ส.11 - อ.28 ธ.ค.64

ส.22 ม.ค. - อ.8 ก.พ.65

ส.7 พ.ค. - ศ.27 พ.ค.65

ส.18 มิ.ย. - อ.5 ก.ค.65

 วันคัดชือ่ ออกและพ้นสภาพการเป็นนิสิต
ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2559

จ.12 ก.ค.64

พฤ.2 ก.ย.64

จ.13 ธ.ค.64

จ.24 ม.ค.65

-

-

 วันสุดท้ายของการบันทึกขอจบการศึกษา
สาหรับนิสิตทีค่ าดว่าจะจบการศึกษา ผ่านระบบ
และหลังบันทึกเสร็จให้พิมพ์เอกสารใบขอจบ
ส่งคณะต้นสังกัด

จ.12 ก.ค. - อ.27 ก.ค.64

จ.23 ส.ค. - อ.7 ก.ย.64

จ.13 ธ.ค.64 - อ.28 ธ.ค.64

จ.24 ม.ค. - อ.8 ก.พ.65

จ.9 พ.ค. - ศ.20 พ.ค.65

จ.20 มิ.ย. - อ.5 ก.ค.65
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กาหนดการ
 วันเริม่ คิดค่าธรรมเนียมขอจบล่าช้า
 วันสุดท้ายของการขอถอนวิชาเรียน
บางรายวิชา โดยบันทึกอักษร W ในใบรายงาน
ผลการศึกษา

ภาคต้น

ภาคปลาย

ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2565

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรนานาชาติ

พฤ.29 ก.ค.64
ศ.30 ก.ค. - อ.7 ก.ย.64

พ.8 ก.ย.64
พ.8 ก.ย. - อ.12 ต.ค.64

พ.29 ธ.ค.64
พ.29 ธ.ค. 64 - อ.1 ก.พ.65

พ.9 ก.พ.65
พ.9 ก.พ. - อ.15 มี.ค.65

จ.23 พ.ค.65
-

พ.6 ก.ค.65
-

หมายเหตุ : หากดาเนินการเรียบร้อยแล้ว นิสิตต้องพิมพ์รายงานการ
ลงทะเบียนเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 วันไหว้ครู (ดูประกาศแต่ละวิทยาเขตอีกครัง้ )
 นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนผ่านเว็บ
ครัง้ ที่ 1
 วันสอบกลางภาค ***
 งานวันเกษตรแห่งชาติ (ดูประกาศแต่ละ
วิทยาเขตอีกครัง้ )
 บางเขน (ไม่งดการเรียนการสอน)
 ศรีราชา
 สกลนคร
 กาแพงแสน
 อาจารย์ดูสรุปผลประเมินการสอนของนิสิต
ผ่านเว็บ ครัง้ ที่ 1
 วันสุดท้ายของการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

(ดูประกาศอีกครัง้ )
จ.9 - ศ.13 ส.ค.64
จ.20 - ศ.24 ก.ย.64
ส.14 - อา.22 ส.ค.64

ส.25 ก.ย. - อา.3 ต.ค.64

-

-

จ.10 - ศ.14 ม.ค.65

จ.21 - ศ.25 ก.พ.65

-

-

ส.15 - อา.23 ม.ค.65

ส.26 ก.พ. - อา.6 มี.ค.65

-

-

จ.23 ส.ค.64

จ.4 ต.ค.64

ศ.28 ม.ค. - ส.5 ก.พ. 65
พฤศจิกายน 64
ธันวาคม 64
พ.1 - ศ.10 ธ.ค.64
จ.24 ม.ค.65
จ.7 มี.ค.65

อ.7 ก.ย.64

พฤ.7 ต.ค.64

พฤ.27 ม.ค.65

พฤ.10 มี.ค.65

-

-

-

-

หมายเหตุ : ให้เป็นไปตามประกาศเงื่อนไขของแต่ละวิทยาเขต

 วันเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม สาหรับนิสิต
ทีจ่ บการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ***

รอดูประกาศและสถานการณ์อีกครัง้
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กาหนดการ

ภาคต้น
หลักสูตรภาษาไทย

ภาคปลาย
หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรภาษาไทย

ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2565
หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรนานาชาติ

 วันซ้อมใหญ่พิธพี ระราชทานปริญญาบัตร
(ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครัง้ และไม่งดการเรียนการ
สอน)

พฤ.7 - ส.9 ต.ค.64

-

-

 วันพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร
(ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครัง้ )

จ.11 - ศ.15 ต.ค.64

-

-

 วันสุดท้ายของการขอเทียบรายวิชาสาหรับ
นิสิตเข้าใหม่

ศ.15 ต.ค.64

ศ.26 พ.ย.64

-

-

-

-

 วันสุดท้ายของการส่งเอกสารขอเพิ่ม - ถอน
รายวิชาล่าช้า ถึงหน่วยทะเบียนกลางแต่ละวิทยาเขต

ศ.15 ต.ค.64

ศ.26 พ.ย.64

ศ.11 มี.ค. 65

ศ.22 เม.ย.65

ศ.20 พ.ค.65

ศ.24 มิ.ย.65

จ.18 - ศ.22 ต.ค.64

จ.29 พ.ย. - ศ.3 ธ.ค.64

จ.14 - ศ.18 มี.ค.65

จ.25 - ศ.29 เม.ย.65

-

-

พ.20 ต.ค.64*

ศ.3 ธ.ค.64

ศ.18 มี.ค.65

ศ.29 เม.ย.65

ศ.27 พ.ค.65

ศ.1 ก.ค.65
ศ.8 ก.ค.65

พ.20 ต.ค.64*

ศ.3 ธ.ค.64

ศ.18 มี.ค.65

ศ.29 เม.ย.65

ศ.27 พ.ค.65

ศ.8 ก.ค.65

อา.24 ต.ค.64
จ.25 ต.ค. - ศ.5 พ.ย.64

อา.5 ธ.ค.64
จ.6 - ศ.17 ธ.ค.64

อา.20 มี.ค.65
จ.21 มี.ค. - ศ. 1 เม.ย.65

อา.1 พ.ค.65
จ.2 - ศ.13 พ.ค.65

ศ.27 พ.ค.65
ส.28 - จ.30 พ.ค.65

ศ.8 ก.ค.65
ส.9 - จ.11 ก.ค. 65

 นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนผ่านเว็บ
ครัง้ ที่ 2
 อาจารย์กรอกแบบประเมินตนเองผ่านเว็บ
 วันสุดท้ายการส่งใบขอจบการศึกษาล่าช้า
ถึงหน่วยทะเบียนกลางแต่ละวิทยาเขต
 วันสุดท้ายของการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี
 นิสิตภาคปกติ
 นิสิตภาคพิเศษ
 วันสอบไล่ ***
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 วันทดสอบวัดความรูค้ วามสามารถด้านภาษาอังกฤษ
สาหรับนิสิตทีจ่ ะสาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Exit-Exam)

 วันปิดภาคการศึกษา (วันจบการศึกษา) ***
 สาหรับนิสิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
(5 ปี)
 วันจัดงานโครงการ “เลือกแนวทางวางอนาคต”
ครัง้ ที่ 25 (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครัง้ )
 วันสุดท้ายของการบันทึกข้อมูลกิจกรรม
เสริมหลักสูตรของนิสิตทีจ่ ะจบการศึกษา

ภาคต้น

ภาคปลาย

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรนานาชาติ

-

-

จ.8 พ.ย.64

จ.20 ธ.ค.64

หลักสูตรภาษาไทย

ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2565
หลักสูตรนานาชาติ

คณะ/วิทยาเขตร่วมกับศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์
ในการกาหนดวัน (ดูประกาศอีกครัง้ )
* เฉพาะนิสิตรหัส 62
(หลักสูตร 4 ปี) และนิสิต
รหัส 61 (หลักสูตร 5 ปีและหลักสูตร 6 ปี)

รอดูประกาศและสถานการณ์อีกครัง้

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรนานาชาติ

-

-

จ.4 เม.ย.65
จ.28 ก.พ.65

อ.17 พ.ค.65
-

อ.31 พ.ค.65

อ.12 ก.ค.65

-

-

-

-

-

-

-

-

อ.31 พ.ค.65

อ.12 ก.ค.65

 วันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล่
 อาจารย์ดูสรุปผลประเมินการสอนของนิสิต
ผ่านเว็บ ครัง้ ที่ 2

จ.15 พ.ย.64
ศ.19 พ.ย.64

จ.27 ธ.ค.64
ศ.31 ธ.ค.64

จ.11 เม.ย.65
ศ.15 เม.ย.65

จ.23 พ.ค.65
ศ.27 พ.ค.65

จ.6 มิ.ย.65
-

พ.20 ก.ค.65
-

 วันสุดท้ายของการเปลีย่ นแปลงคะแนน
สาหรับนิสิตทีข่ อจบการศึกษา

จ.22 พ.ย.64

อ.4 ม.ค.65

จ.18 เม.ย.65

จ.30 พ.ค.65

ศ.10 มิ.ย.65

ศ.22 ก.ค.65

 วันสุดท้ายของการยืน่ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
สาหรับนิสิตทีไ่ ม่ได้เข้าทดสอบตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
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ภาคต้น

ภาคปลาย

ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2565

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรนานาชาติ

 วันสุดท้ายของการรายงานผลการดาเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5 และ 6) ออนไลน์

พ.8 ธ.ค.64

พ.19 ม.ค.65

พฤ.5 พ.ค.65

พ.15 มิ.ย.65

-

-

 วันสุดท้ายของการแก้ไขคะแนน I และ N
หากไม่ปฏิบัติตามนีใ้ ห้ถือว่านิสิตสอบตก
(คะแนน F) โดยอัตโนมัติ ***

พ.15 ธ.ค.64

พ.26 ม.ค.65

พ.11 พ.ค.65

พ.22 มิ.ย.65

พ.6 ก.ค.65

พฤ.11 ส.ค.65

-

-

พฤ.2 มิ.ย.65

ศ.15 ก.ค.65

-

-

 วันสุดท้ายของการรายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7) ออนไลน์

จัดทาโดย ฝ่ายบริการการเรียนการสอน สานักบริหารการศึกษา
หมายเหตุ : ทัง้ นี้ ได้ปรับแก้ไขเพื่อไม่ให้ตรงกับวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม) ตามมติ ครม. เมือ่ วันที่ 29 ธ.ค. 63 แล้ว นิสิตต้องดูประกาศและรายละเอียดต่าง ๆ ของวิทยาเขตทีน่ ิสิตสังกัดอีกครัง้
1. กาหนดวันซ้อมใหญ่และวันพระราชทานปริญญาบัตรช่วงสัปดาห์เดียวกันกับปีการศึกษา 2563 (วันซ้อมใหญ่ไม่งดการเรียนการสอน)
2. เกษตรแฟร์ (บางเขน) ไม่งดการเรียนการสอน
3. เปิดภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2565 เลือ่ นออกไป 1 สัปดาห์ เพือ่ เลีย่ งช่วงวันสงกรานต์
*วันทีเ่ ปลีย่ นแปลงเพือ่ ไม่ให้ตรงกับวันหยุดราชการ (เพิม่ เติม) ตามมติ ครม.
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