
ใบมอบตัวนิสติ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
 

 
เลขประจ ำตัวนิสิต   
เลขประจ ำตัวประชำชน ---- 
ชื่อ (ภำษำไทย) นำมสกุล (ภำษำไทย)  
ชื่อ (ภำษำอังกฤษ) นำมสกุล (ภำษำอังกฤษ)  
วัน/เดือน/ปีเกิด         /      /       อำยุ  ปี  ภูมิล ำเนำ  
เบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้             ศำสนำ                       สัญชำติ               เชื้อชำต ิ  
 โรคประจ ำตัว (ถ้าม)ี________________________ หมู่เลือด  (   ) A  (   ) B  (   ) AB  (   ) O 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บิดำ ชื่อ – นำมสกุล นำย         อำชีพบิดำ                              ต ำแหน่ง  
 สถำนทีท่ ำงำน   
บ้ำนเลขที/่หมู่บ้ำน            หมู่        ซอย/ตรอก                    ถนน                         แขวง/ต ำบล  
เขต/อ ำเภอ                         จังหวัด    รหัสไปรษณีย์                 โทรศัพท์    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มำรดำ ชื่อ – นำมสกุล นำง/นำงสำว         อำชีพบิดำ                              ต ำแหน่ง  
 สถำนทีท่ ำงำน   
บ้ำนเลขที/่หมู่บ้ำน            หมู่        ซอย/ตรอก                    ถนน                         แขวง/ต ำบล  
เขต/อ ำเภอ                         จังหวัด    รหัสไปรษณีย์                 โทรศัพท์    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ปัจจุบนัอำศัยอยู่กับ     บิดำ    มำรดำ    ผู้ปกครอง   นำย/นำง/นำงสำว  
เก่ียวข้องเป็น  อำชีพผูป้กครอง ต ำแหน่ง  
สถำนทีท่ ำงำน   
บ้ำนเลขที/่หมู่บ้ำน            หมู่        ซอย/ตรอก                    ถนน                         แขวง/ต ำบล  
เขต/อ ำเภอ                         จังหวัด    รหัสไปรษณีย์                 โทรศัพท์    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อ – นำมสกลุ ผู้ปกครอง (สำมำรถติดต่อกรณีฉุกเฉินทำงไปรษณีย์)  นำย/นำง/นำงสำว  
บ้ำนเลขที/่หมู่บ้ำน            หมู่        ซอย/ตรอก                    ถนน                         แขวง/ต ำบล  
เขต/อ ำเภอ                         จังหวัด    รหัสไปรษณีย์                 โทรศัพท์    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ข้ำพเจ้ำส ำเร็จกำรศึกษำระดับมธัยมศึกษำตอนปลำย แผน/โปรแกรม  คะแนนเฉลี่ยสะสม   
 พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถำนศึกษำ ถนน  แขวง/ต ำบล  
เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย ์   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน คณะศึกษำศำสตร์และพฒันศำสตร์  
สำขำวชิำ หลักสูตร ปี   โดยวิธ ี  
 
 โควตำรับตรง   โควตำพิเศษ (เด็กดีมีคุณธรรม)     โควตำนักกีฬำ ก ำแพงแสน   
 โควตำนักกีฬำ บำงเขน    โควตำโรงเรียนสำธิตฯ    โควตำเรียนดี 20 % 
 รับผ่ำน สกอ.     อ่ืนๆ (ระบุ)  
 

(ลำยมือชื่อ) .................................................................... 
(นำย/นำงสำว.................................................................)  

                      วันที ่  เดือน      กรกฎำคม     พ.ศ.2557 

 

รูปถ่าย 

พิมพ์ใส่กระดาษสีอะไรก็ได ้(ถ้ามี) 
 



ส าหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
เตรียมเอกสารตามรายละเอียดด้านล่างส าหรับจัดเก็บเปน็หลักฐานที่คณะฯ  

(ซึ่งไม่เกี่ยวกับเอกสารที่ต้องส่งใหม้หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนในวันมอบตัว) 
 

1. กรอกรำยละเอียดในใบมอบตัวนิสิตคณะศึกษำศำสตรแ์ละพัฒนศำสตร ์แล้วพิมพ์ใส่กระดาษส ี(ถ้ำมี) จ ำนวน 1 ชุด 
2. ติดรูปถ่ำยนิสิต 1 รูป  
3. ส ำเนำใบ ปพ. 1:4  (พรอ้มรับรองส ำเนำถูกต้อง) 
4. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของนิสิต (พรอ้มรับรองส ำเนำถูกต้อง) 
5. ส ำเนำบัตรประชำชนของนิสิต (พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของบิดำ และ มำรดำ หรือผู้ปกครอง (พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 
7. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบิดำ และมำรดำ หรือผูป้กครอง (พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 
8. ใบรำยงำนคะแนนสอบ O-Net  
9. ใบรำยงำนคะแนนทดสอบควำมถนัดทำงวิชำชีพครู (PAT5) เฉพำะหลักสูตร 5 ป ี(พลศึกษำและสุขศึกษำ คณิตศำสตรศ์ึกษำ ภำษำอังกฤษศึกษำ วิทยำศำสตร์ศึกษำ) 
หมายเหตุ   
1.  หลักฐำนข้ำงต้นจัดเก็บเป็นหลักฐำนประวัติที่คณะศึกษำศำสตร์และพฒันศำสตร ์
2.  ขอให้นิสิตจดัเรียงเอกสารตามรายละเอียดหวัข้อด้านบน แล้วเย็บทีมุ่มซ้ำย ของเอกสำร (เพื่อควำมสะดวกในกำรจัดเก็บเอกสำร)    
2.  กรุณำส่งเอกสำรในวันที ่29 กรกฎาคม 2557 (วันส่งเอกสารมอบตัว ) ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย หรือ  
 ส่งที่งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร์  ภายในวันที่  18  สิงหาคม  2557 
 
 



 
ปฏิทินกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต) 

 
 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที ่
วันที่ 28 ก.ค. 57 
เวลำ 13.00-16.00 น. 

โครงกำรผู้บริหำรพบผู้ปกครอง
นิสิตคณะศึกษำศำสตร์และพัฒน
ศำสตร์ 

ห้องสัมมนำ อำคำรปฏิบัติกำร 
คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ 

วันที่ 29 ก.ค. 57 
 

รำยงำนตัว (สงเอกสำรมอบตัว
นิสิต และท ำบัตรประจ ำตัวนิสิต) 
รหัส 57 (ป 1) 

ห้องคอนเวนชั่น อำคำรศูนย์
มหำวิทยำลัย 

วันที่ 30 ก.ค. 57 
เวลำ 13.00-16.30 น. 

นิสิตคณะศึกษำศำสตร์และพัฒน
ศำสตร์ชั้นปที่ 1 ตรวจสุขภำพ 

งำนอนำมัย กองกิจกำรนิสิต 
(ก ำแพงแสน) 

วันที่ 31 ก.ค. 57 
เวลำ 07.30-16.30 น. 

โครงกำรก้ำวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ 
ส ำหรับนิสิตคณะศึกษำศำสตร์
และพัฒนศำสตร์ 

ห้องคอนเวนชั่น อำคำรศูนย์
มหำวิทยำลัย 

วันที่ 1 ส.ค. 57 
เวลำ 08.30-15.00 น. 

โครงกำรปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะ
ศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ 

ห้องสัมมนำ อำคำรปฏิบัติกำร 
คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ 

 
 


