
สาขาวิชาเคมี 72 คน
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 34 คน
สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 66 คน
สาขาวิชาฟิสิกส์ 61 คน

12:00 - 13:00 น. --- พักกลางวัน ---
12:45 - 13:30 น. สาขาวิชาชีวเคมี 46 คน
13:15 - 14:15 น. สาขาวิชาจุลชีววิทยา 59 คน
14:15 - 15:00 น. ช่วงเวลาส ารองกรณีนิสิตตกหล่น

รวมทัง้ส้ิน 338 คน

08:45 - 10:30 น. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) 80 คน
10:00 - 12:00 น. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 140 คน
12:00 - 13:00 น. --- พักกลางวัน ---

สาขาวิชาชีววิทยา 44 คน
สาขาวิชาสัตววิทยา 47 คน

14:00 - 14:30 น. สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 43 คน
14:30 - 15:30 น. ช่วงเวลาส ารองกรณีนิสิตตกหล่น

รวมทัง้ส้ิน 354 คน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 58 คน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 44 คน

10:00 - 11:00 น. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พืน้พิภพ 56 คน
10:45 - 12:00 น. สาขาวิชาสถิติ (ภาคปกติ) 70 คน
12:00 - 13:00 น. --- พักกลางวัน ---
12:45 - 14:15 น. สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ) 100 คน
14:15 - 15:00 น. ช่วงเวลาส ารองกรณีนิสิตตกหล่น

รวมทัง้ส้ิน 328 คน

คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ก ำหนดกำรตรวจร่ำงกำยและตรวจสุขภำพเพื่อกำรมอบตัวนิสิตใหม่

วันจันทร์ที ่11 กรกฎาคม 2559

วันอังคารที ่12 กรกฎาคม 2559

วันพุธที ่13 กรกฎาคม 2559

12:45 - 14:10 น.

ระหว่างวันที ่11 - 14 กรกฎาคม 2559

10:15 - 12:00 น.

08:45 - 10:30 น.

08:45 - 10:15 น.

ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์



09:00 - 11:30 น.
มอบตัวเข้ำเป็นนิสิตใหม่สังกัดคณะวิทยำศำสตร์ ณ อำคำรจักรพันธ์เพ็ญศิริ 
(ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ ทำงคณะฯ จะจัดส่งไปให้ภำยหลัง)

11:00 - 13:00 น. --- พักกลางวัน ---
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) 49 คน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 43 คน

14:00 - 15:00 น. ช่วงเวลาส ารองกรณีนิสิตตกหล่น หรือ กรณีนัดหมายเอ็กซ์เรย์เพิม่เติม
รวมทัง้ส้ิน 92 คน

หมายเหต:ุ นิสิตเตรียมแพทยศาสตร์ 100 คน จะใช้ผลการตรวจสุขภาพจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

1. เอกสารการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที ่1 กรุงเทพมหานคร
2. แบบบันทึกการตรวจคัดกรองยืนยันความเส่ียงต่อภาวะโรคกลุ่ม Metabolic
3. แบบค าร้องขอลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) คณะวิทยาศาสตร์ มก.
   (กรณีนิสิตต้องการเปล่ียนสิทธิบ์ัตรทองมายัง รพ.ส่งเสริมสุขภาพฯ และ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พร้อมแนบ
   - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
   - ส าเนาบัตรประจ าตัวนิสิต (น ามามอบให้หลังมอบตัวในวันที ่14 มิถุนายน 2559)
4. ค่าธรรมเนียมการตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด 150.00 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
5. แบบตอบรับผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์
***ดาวน์โหลดเอกสารทัง้หมดได้จาก https://sci.ku.ac.th/news/newstd-2016-news หรือกรอกบริเวณหน้างาน

1. ตรวจร่างกายเบือ้งต้น ชั่งน้ าหนัก วัดความดันโลหิต
2. วัดดัชนีมวลกาย
3. คัดกรองความเส่ียงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอื่นๆ ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. เจาะเลือดคัดกรองเบาหวาน
5. เอ็กซ์เรย์ปอด
6. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก

***นิสิตที่จะมอบตัวในสังกัดคณะวทิยำศำสตร์ทุกคนต้องเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพ
เพื่อกำรมอบตัวนิสิตใหม่ในช่วงวนัที่ 11-14 กรกฎำคม 2559
***นิสิตคณะวทิยำศำสตร์ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ในชุดเอกสำรมอบตัวนิสิตใหม่
คณะวิทยำศำสตร์จะด ำเนินกำรจัดส่งใบรับรองแพทย์ทีไ่ด้จำกกำรตรวจสุขภำพให้ทำงมหำวิทยำลัยเองต่อไป

นิสิตควรมาถึงก่อนเวลาที่ก าหนดอย่างน้อย 30 นาที

ด าเนินการตรวจสุขภาพให้นิสิตทัง้หมด 1,112 คนโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามยัที ่1 กรุงเทพมหานคร

เอกสารทีนิ่สิตจะตอ้งน ามาดว้ยในวันตรวจสุขภาพเพ่ือมอบตวันิสิตใหม่

การด าเนินการตรวจสุขภาพและตรวจร่างกาย

วันพฤหัสบดทีี ่14 กรกฎาคม 2559

12:45 - 14:00 น.


