
เอกสารที่ต้องใช้ในวันมอบตัวนิสิตใหม่ (บางเขน) ประจ าปีการศึกษา 2561 
วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561  ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 

 
 1. ใบมอบตัวนิสิตใหม่ (สทป.1) ที่ได้จากการพิมพ์ (Print) ผ่านระบบกรอกประวัตินิสิตใหม่ พร้อมลง

ลายมือชื่อนิสิต และติดรูปถ่ายชุดเครื่องแบบนิสิต ขนาด 1 นิ้ว ไว้มุมขวาด้านบน 1 ฉบับ  
 
 2. ใบสัญญาและค ารับรอง (สทป.2) พร้อมกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงชื่อนิสิตในส่วน         

ใบสัญญา ส่วนค ารับรองให้ผู้ปกครองลงชื่อ พร้อมมีพยานลงชื่อ 1 คน 1 ฉบับ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 
https://www.student.ku.ac.th/newregis/) 

 
 3. ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) หรือเทียบเท่า 

ที่แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และระบุวันที่อนุมัติการจบหรือส าเร็จการศึกษา ระบุวันที่ออกจากโรงเรียน 
และระบุว่าจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแสดงฉบับจริง และส่งฉบับถ่ายส าเนา 1 ฉบับ (กรณีมี 2 หน้า 
ให้ถ่ายส าเนาทั้งด้านและด้านหลัง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง ทั้ง 2 หน้า) 

- กรณีผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือสถาบันการศึกษานานาชาติ ให้ยื่นใบรายงาน
คะแนน (Transcript) และใบประกาศนียบัตร (Certificate) ที่ได้รับการเทียบวุฒิการศึกษา (ถ้ามี) หรือเอกสาร
รับรองการเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนิสิต 1 ฉบับ (กรณีเป็นนิสิตต่างชาติใช้ส าเนาหนังสือเดินทาง    

1 ชุด) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อ 
 5. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของนิสิต (ถ้ามี) เฉพาะกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในเอกสารแต่ละฉบับ     

ไม่ตรงกัน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 
 

  6. ใบสแกนแผนผังมอบตัวนิสิตใหม่ (ที่ปรินท์จากระบบหลังจากกรอกประวัตินิสิตใหม่แล้ว) 
 

 
 

-- รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดอ่านในคู่มือนิสิตใหม่ KU78 -- 
 

 
 

ฝ่ายรับเข้าศึกษา  ส านักทะเบียนประมวลผล 

หากเอกสารไม่ครบ ไม่รับมอบตัวนิสิตใหม่ 



มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ใบมอบตัวนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2561 

เลขประจ ำตวันิสติ    คณะเกษตร 

เลขประจ ำตวัประชำชน ----
ชื่อ(ภำษำไทย) นำยเกษตรศำสตร์            นำมสกลุ (ภำษำไทย)  ศำสตร์แหง่แผ่นดิน  
ชื่อ(ภำษำองักฤษ)  Mr. Kasetsart  นำมสกลุ (ภำษำองักฤษ) KNOWLEDGE OF THE LAND 
วนั/เดือน/ปี เกิด 02/02/2541     อำย ุ        18        ปี  ภมิูล ำเนำ  กรุงเทพมหำนคร  
ศำสนำ  พทุธ   . สญัชำติ  ไทย              .    เชือ้ชำติ  ไทย 

เลขประจ ำตวัประชำชน ----
บิดำชื่อ-นำมสกลุ  นำยสร้ำงสรรค์  ศำสตร์แหง่แผ่นดิน อำชีพบิดำ  เกษตรกร  
บ้ำนเลขที่/หมูบ้่ำน  298 หมู ่       1     ซอย/ตรอก  
ถนน มิตรภำพ  แขวง/ต ำบล กลำงดง  
เขต/อ ำเภอ  ปำกชอ่ง  จงัหวดั  นครรำชสีมำ          
รหสัไปรษณีย์ 30320 E-mail   kasetsart@gmail.com โทรศพัท์ 044-244-422 มือถือ 081-008-8008 

เลขประจ ำตวัประชำชน ----
มำรดำชื่อ-นำมสกลุ  นำงนนทรี  ศำสตร์แหง่แผ่นดิน อำชีพมำรดำ รับจ้ำงทัว่ไป 
บ้ำนเลขที่/หมูบ้่ำน  298 หมู ่      1 ซอย/ตรอก    - 
ถนน มิตรภำพ  แขวง/ต ำบล กลำงดง 
เขต/อ ำเภอ  ปำกชอ่ง  จงัหวดั นครรำชสีมำ 
รหสัไปรษณีย์ 30320 E-mail nontri@gmail.com  โทรศพัท์ 044244422 มือถือ 087-007-7007 

ปัจจบุนัอำศยัอยูก่บั   บิดำ  มำรดำ       ผู้ปกครอง นำยสร้ำงสรรค์    ศำสตร์แหง่แผ่นดิน 
เก่ียวข้องเป็น บิดำ อำชีพผู้ปกครอง เกษตรกร  
เลขประจ ำตวัประชำชน ----
บ้ำนเลขที่/หมูบ้่ำน  298 หมู ่       1     ซอย/ตรอก  
ถนน มิตรภำพ  แขวง/ต ำบล กลำงดง  . 
เขต/อ ำเภอ  ปำกชอ่ง  จงัหวดั  นครรำชสีมำ 
รหสัไปรษณีย์ 30320 E-mail kasetsart@gmail.com  โทรศพัท์  044244422  มือถือ    081-008-8008 

ที่อยูถ่ำวร (ตำมบตัรประจ ำตวัประชำชน)  บ้ำนเลขที่/หมูบ้่ำน    298  หมู ่       1  
ซอย/ตรอก              -                                . ถนน มิตรภำพ         . 
แขวง/ต ำบล กลำงดง           .  เขต/อ ำเภอ  ปำกชอ่ง         . 
จงัหวดั  นครรำชสีมำ                                      รหสัไปรษณีย์   30320    โทรศพัท์    091-009-9009       . 

ข้ำพเจ้ำสอบไลไ่ด้ชัน้ มธัยมศกึษำตอนปลำย คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50  พ.ศ. ที่จบ    2561 
ชื่อสถำนศกึษำ สำธิตแหง่มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์   ศนูย์วิจยัและพฒันำกำรศกึษำ (ภำษำไทย) 

KASETSART UNIVERSITY LABORATORY SCHOOL (ภำษำองักฤษ)  
รหสัสถำนศกึษำ 1473021101 เขต/อ ำเภอ, จงัหวดั  จตจุกัร   กรุงเทพมหำนคร 

เข้ำศกึษำในมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ คณะ  เกษตร   สำขำวิชำ  วิทยำศำสตร์เกษตร 
โดยวิธี  รับตรง   รับผ่ำนสว่นกลำง  สิทธิกำรเบิกคำ่เลำ่เรียน       ได้ (บิดำ-มำรดำรับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ)  ไมไ่ด้ 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่ข้อควำมดงักลำ่วข้ำงต้นถกูต้อง และเป็นควำมจริงทกุประกำร 
        ลงช่ือ        เกษตรศำสตร์  ศำสตร์แหง่แผ่นดิน 
     ( นำยเกษตรศำสตร์ ศำสตร์แหง่แผ่นดิน )    

 วนัที่  24  เดือน   กรกฎำคม   พ.ศ.  2561 

รูปถ่ายสี 
1 นิ้ว 

ลงช่ือนิสิต และลงวันที่ 24  25 หรือ 26 กรกฎาคม 2561 
(ตามก าหนดการมอบตัวของแต่ละคณะ)  

ติดรูปถ่ายชุดนิสิต ขนาด 1 นิว้ 
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

เกรดเฉล่ียสะสม 6 ภาค 
(ตามใบ ปพ.1) 

ดูจากวันที่อนุมัติจบการศึกษา 
(ระบุด้านหลัง ปพ.1) 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของช่ือ-นามสกุล 

ให้ถูกต้อง

ตวัอย่าง 
สทป. 1 

mailto:kasetsart@gmail.com
mailto:kasetsart@gmail.com


เกษตรศาสตร ์ ศาสตรแ์หง่แผ่นดิน 

นายเกษตรศาสตร ์ ศาสตรแ์หง่แผ่นดิน 

เกษตรศาสตร ์ ศาสตรแ์หง่แผ่นดนิ 

เกษตรศาสตร ์ ศาสตรแ์หง่แผ่นดนิ 

เกษตรศาสตร ์ ศาสตรแ์หง่แผ่นดนิ 

เกษตรศาสตร ์ ศาสตรแ์หง่แผ่นดนิ 

เกษตรศาสตร ์ ศาสตรแ์หง่แผ่นดนิ 

เกษตรศาสตร ์ ศาสตรแ์หง่แผ่นดนิ 

นายสรา้งสรรค ์ ศาสตรแ์หง่แผ่นดิน 

นายเกษตรศาสตร ์ ศาสตรแ์หง่แผ่นดิน 

สรา้งสรรค ์ ศาสตรแ์หง่แผ่นดิน 

เกษตรกร  

ไร่สวุรรณ  ศูนยว์จิยัขา้วโพดและขา้วฟ่างแหง่ชาต ิอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 

https://www.wongnai.com/restaurants/135543rn-
%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8

%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93-
%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9
%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0
%B8%A2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8
%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0
%B8%A7%E0%B8%9F%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87
%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8

%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4?ref=ct

บดิา 

10900 

งามวงศว์าน 

จตจุกัร กรุงเทพมหานคร

คนคพ

50 ลาดยาว 

091-009-9009 

ส านึกดี  สามคัคี 

24 กรกฎาคม 2560 

สรา้งสรรค ์ ศาสตรแ์หง่แผ่นดิน 

สรา้งสรรค ์ ศาสตรแ์หง่แผ่นดิน 

นางสาวส านกัดี สามคัคี 

นายสรา้งสรรค ์ ศาสตรแ์หง่แผ่นดิน 

- 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

ใบสญัญา 

ชื่อ (นาย / นางสาว)...............................................................................นามสกลุ.........................................................................................  

โดยความเหน็ชอบของผูป้กครอง ขอใหส้ญัญาต่อมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรว์่า 

1. ขา้พเจา้จะศึกษาขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรว์่าดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี รวมท ัง้ระเบยีบต่างๆ ของมหาวทิยาลยั

ใหเ้ขา้ใจโดยละเอยีดและถอืปฏบิตัโิดยเคร่งครดั 

2. ขา้พเจา้ยนิยอมทีจ่ะไปศึกษา ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตก าแพงแสน หรอืสถานทีอ่ืน่ๆ ซึ่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

จะไดก้ าหนดเพือ่ใหค้รบถว้นตามหลกัสูตร 

3. ข า้พ เจ า้ยินยอมร ับ โทษท ัณฑ์ทุกประการอ ันอาจพึงมี เกิดขึ้ น  เนื่ องจากที่มิได ป้ฏิบ ัติตน ให ้ เป็น ไปตามขอ้บ ังค ับ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรว์่าดว้ยการศึกษาระดบัปรญิญาตรี รวมท ัง้ระเบยีบต่างๆ ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

4. ขา้พเจา้จะเขา้ร่วมกจิกรรมการปฐมนิเทศนิสติใหม่ (โครงการกา้วแรกสู่ศาสตรแ์ห่งแผ่นดนิ) กิจกรรมเสรมิหลกัสูตร และกจิกรรม

ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการศึกษาทีม่หาวทิยาลยัจดัขึ้น หากไม่ไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมดงักลา่ว ยนิยอมทีจ่ะใหม้หาวทิยาลยัระงบัการยืน่ขอจบการศึกษา 

     ลงชื่อ............................................................................................(ตวับรรจง) 

       ( นิสติ ) 

ค ารบัรองของผูป้กครอง

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................นามสกลุ........................... ............................................................... 

อาชพี............................................................. ...................................ต าแหน่ง..............................................................................................  

สถานทีท่  างาน......................................................................... ...................................................................................................................... 

อยู่บา้นเลขที.่...........หมู่ที.่.........ซอย......................................ถนน............................................ต าบล/แขวง.................................................. 

อ าเภอ/เขต....................................จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณีย.์..................................โทรศพัท.์................................. 

เกี่ยวขอ้งกบั..........................................................................................................โดยเป็น........................................................................... 

ขอใหค้ ารบัรองไวต่้อมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรว์่า 

1. ขอ้ความที ่(นาย/นางสาว).............................................................................................ไดแ้สดงไวข้า้งตน้นัน้เป็นความจรงิท ัง้สิ้น

2. (นาย/นางสาว)..................................................................................... ............เป็นผูม้คีวามประพฤตดิ ีไม่เคยมชีื่อเสยีงเสยีหาย

3. ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าจะเป็นผูว้่ากลา่วตกัเตอืน (นาย/นางสาว)......................................................................................................

   ใหป้ระพฤตปิฏบิตัติามขอ้บงัคบั และระเบยีบของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

4. (นาย/นางสาว).........................................................................................ไมม่โีรคภยัไขเ้จบ็อนัส  าคญัประจ าตวัทีข่ดัต่อการศึกษา

5. ขา้พเจา้เป็นผูอ้ดุหนุน (นาย/นางสาว)..........................................................................................ในการเงนิ และรบัผดิชอบชดใช ้

   หนี้สนิต่างๆ ซึง่หากมขีึ้นกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เพือ่ให ้(นาย/นางสาว)............................................................................ 

   ไดร้บัการศึกษาจนส าเร็จ 

และเพือ่เป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้ไดล้งชื่อรบัรองไวเ้ป็นส  าคญั 

วนัที.่............เดอืน................................................พ.ศ................1............. 

ลงชื่อ...........................................................................ผูป้กครอง 

    (..............................................................................) 

ลงชื่อ......................................................................บดิา / มารดา 

    (..............................................................................) 

ลงชื่อ.................................................................................พยาน 

    (..............................................................................) 

สทป. 2 

เขียนช่ือ-นามสกลุของนิสติ (ตวับรรจง) 

นิสติลงลายมือช่ือ (ตวับรรจง) 

เขียนช่ือ-นามสกลุผูป้กครองของนิสติ 

ขอ้ 1-5 เขียนช่ือ-นามสกลุของนิสติ  

ลงวนัที่ 24 25 หรือ 26 กรกฎาคม 2561 

(ตามก าหนดการมอบตวัของแตล่ะคณะ) 

ลงลายมือช่ือผูป้กครอง 

บดิา/มารดา และพยาน 

หมายเหต ุผูร้บัรองจะตอ้งเป็นบดิา มารดาของนิสติ 

หรือกรณีผูท้ี่ไม่มบีดิามารดา ใหผู้ป้กครองเป็นผูร้บัรอง 

ตวัอย่าง 



ใช้เพื�อมอบตวันิสิตใหม่ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์เท่านั�น 

วนัที� DD/MM/YYYY



ใช้เพื�อมอบตวันิสิตใหม่ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์เท่านั�น 

วนัที� DD/MM/YYYY







 

รูปถา่ยส าหรบัติดใบมอบตวันิสติ (สทป.1) 

นิสิตหญิง 
1. สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ติดกระดุมโลหะเงินลายถมเครื่องหมาย

พระพิรุณทรงนาค และติดกระดุมเม็ดที่ 1 ด้วย (กระดุมคอ)
2. ติดเข็มรูปโล่เครื่องหมาย มก. บนอกเสื้อด้านขวา

โดยอยู่แนวกระดุมเสื้อเม็ดท่ี 2
3. ทรงผมและสีผมสุภาพ
4. หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาด า ไม่สวมเครื่องประดับ
5. พ้ืนหลังสีขาวหรือสีฟ้า
6. รูปสี ขนาด 1 นิ้ว

นิสิตชาย 
1. สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ผูกเนคไทสีเขียว

ปักตราพระพิรุณทรงนาค (เห็นตราพระพิรุณทรงนาคด้วย)
2. ทรงผมและสีผมสุภาพ ห้ามไว้หนวดและเครา
3. หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาด า ไม่สวมเครื่องประดับ
4. พ้ืนหลังสีขาวหรือสีฟ้า
5. รูปสี ขนาด 1 นิ้ว

ตวัอย่าง 




