รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2561
--------------------------------------อนุ ส นธิ ป ระกาศมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ เรื่ อ ง การรั บ สมั ค รและการคั ด เลื อ กผู้ มี
ความสามารถทางด้ านศิ ลปวัฒนธรรมเพื่ อเข้าศึกษาต่ อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิ เศษ ประจาปี การศึกษา
2561 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 แล้วนั้น
บั ด นี้ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ได้ ด าเนิ น การสอบสั ม ภาษณ์ ผู้ มี ค วามสามารถด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมตามความต้องการของคณะหรือสาขาวิชาที่เลือกและตามประเภทศิลปวัฒนธรรมที่กาหนดไว้
เรีย บร้อยแล้ ว และคั ดเลื อกผู้ ส มั ครที่ ยืนยัน สิ ท ธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 3 – 6 พฤษภาคม 2561 (รอบ 2)
ทาง http://a.cupt.net ผ่านระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา
2561 (รอบที่ 2) จึงประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2561 ในคณะและสาขาวิชาต่างๆ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารายงานตัวเพื่อทาสัญญา ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤษภาคม พ.ศ.
2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ งานกิจกรรมนิสิต ชั้น 5 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยสามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มสัญญาได้ที่เว็บไซต์ www.sa.ku.ac.th
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
โดยวิธีพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2561
---------------------------------รหัส ๐14 คณะเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร
จานวนผู้ผ่านการทดสอบ 1 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
นางสาวกาญจนาพร คงเจริญ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

สังกัดชมรม
ชมรมรวมดาวกระจุย

รหัส 031 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน
จานวนผู้ผ่านการทดสอบ 5 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
นายคุณากร จันทร์เล็ก
ดนตรีไทย (กลองแขก)
นายสบายใจ รื่นเริง
ดนตรีสากล (กีตาร์)
นางสาวลดาวัลย์ วิทยาพันธ์ประชา
นาฏศิลป์ไทย (ละครนาง)
นางสาวจุฑารัตน์ พรหมทอง
โขน (ยักษ์)
นางสาวณภัทร เลิศวิราม
ดนตรีสากล (เปียโน)

สังกัดชมรม
ชมรมดนตรีไทย
ชมรมรวมดาวกระจุย
ชมรมนาฏศิลป์ไทย
ชมรมโขนละคอน
ชมรมเค.ยู.แบนด์

รหัส 032 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
จานวนผู้ผ่านการทดสอบ 1 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
นางสาวอรญา ตุ่มมะ
นาฏศิลป์ไทย (ละครพระ)

สังกัดชมรม
ชมรมนาฏศิลป์ไทย

รหัส 040 คณะประมง สาขาวิชาประมง
จานวนผู้ผ่านการทดสอบ 2 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
นางสาวนิสาอร สวัสดิ์พิบูลย์
โขน (ลิง)
นางสาวภัทรนันท์ งามสมมิตร
ขับร้องประสานเสียง

สังกัดชมรม
ชมรมโขนละคอน
ชมรมเค.ยู.คอรัส

รหัส 051 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
จานวนผู้ผ่านการทดสอบ 1 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
นางสาวจิรัติกานต์ อ่วมเถื่อน
นาฏศิลป์ไทย (ละครพระ)

สังกัดชมรม
ชมรมนาฏศิลป์ไทย

รหัส 052 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
จานวนผู้ผ่านการทดสอบ 1 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
นางสาววิลาสิณี วิวัฒนศานต์
ดนตรีไทย (จะเข้)

สังกัดชมรม
ชมรมดนตรีไทย

๒
รหัส 073 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์
จานวนผู้ผ่านการทดสอบ 1 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
นายประสิทธิชัย นาวีอุปถัมภ์
เครื่องเป่า (Saxophone)

สังกัดชมรม
ชมรมเค.ยู.แบนด์

รหัส 078 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
จานวนผู้ผ่านการทดสอบ 1 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
นายจตุพล คงคาอินทร์
ดนตรีไทย (ระนาดทุ้ม)

สังกัดชมรม
ชมรมดนตรีไทย

รหัส 080 คณะวิศวกรรมศาสตร์
จานวนผู้ผ่านการทดสอบ 2 คน
ชื่อ – สกุล
นายณัฐกร หมายแม่น
(เลือกสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)
นางสาวเจตสุภา อัศวปกรณ์
(เลือกสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี)

ประเภทศิลปวัฒนธรรม
โขน (พระ)

สังกัดชมรม
ชมรมโขนละคอน

นาฏศิลป์ไทย (ละครนาง)

ชมรมนาฏศิลป์ไทย

รหัส ๐๙๑ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
จานวนผู้ผ่านการทดสอบ 1 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
นายนัฐภูมิ แก้วอ้าย
ดนตรีสากล (เบส)

สังกัดชมรม
ชมรมเค.ยู.แบนด์

รหัส 113 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม(วท.บ.) (หลักสูตร 4 ปี)
จานวนผู้ผ่านการทดสอบ 1 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
สังกัดชมรม
นายชญานนท์ สมบัติศิริ
โขน (ยักษ์)
ชมรมโขนละคอน
รหัส ๑21 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
จานวนผู้ผ่านการทดสอบ 1 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
นางสาวกฤติอร พงษ์บุพศิริกุล
นาฏศิลป์ไทย (ละครพระ)

สังกัดชมรม
ชมรมนาฏศิลป์ไทย

รหัส 122 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จานวนผู้ผ่านการทดสอบ 1 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
นายชอ ราชพิบูลย์
ดนตรีไทย (ขลุ่ย)

สังกัดชมรม
ชมรมดนตรีไทย

๓
รหัส 123 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง)
จานวนผู้ผ่านการทดสอบ 1 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
นายชวกร ลัญจนเสถียรชัย
โขน (พระ)

สังกัดชมรม
ชมรมโขนละคอน

รหัส 124 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
จานวนผู้ผ่านการทดสอบ 1 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
สังกัดชมรม
นางสาวธัญชนก คงคา
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ชมรมรวมดาวกระจุย
รหัส 126 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน)
จานวนผู้ผ่านการทดสอบ 2 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
นางสาวดารารัตน์ กิจสะอาด
โขน (นาง)
นางสาวกชกร แก้วระย้า
ดนตรีสากล (คีย์บอร์ด)

สังกัดชมรม
ชมรมโขนละคอน
ชมรมเค.ยู.แบนด์

รหัส 128 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
จานวนผู้ผ่านการทดสอบ 3 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
สังกัดชมรม
นางสาวพลอยพรรณ ฉ่่าดี
นาฏศิลป์ไทย (ละครนาง)
ชมรมนาฏศิลป์ไทย
นายวัชรพล เเจ้งประจักษ์
ดนตรีสากล (กลองชุด)
ชมรมรวมดาวกระจุย
นายพันกร กลิ่นเลิศ
โขน (พระ)
ชมรมโขนละคอน
รหัส ๑3๐ คณะสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
จานวนผู้ผ่านการทดสอบ 1 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
สังกัดชมรม
นางสาวพิราภรณ์ แดนแก้ว
ขับร้องประสานเสียง
ชมรมเค.ยู.คอรัส
รหัส 140 คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
จานวนผู้ผ่านการทดสอบ 1 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
นางสาวธนวัน เนตรสุวรรณ
โขน (นาง)

สังกัดชมรม
ชมรมโขนละคอน

รหัส 152 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
จานวนผู้ผ่านการทดสอบ 1 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
นางสาวปวีณา ศรีบุตรดี
โขน (ลิง)

สังกัดชมรม
ชมรมโขนละคอน

๔
รหัส 153 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
จานวนผู้ผ่านการทดสอบ 1 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
สังกัดชมรม
นางสาววริศรา นิตย์กระโทก
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ชมรมรวมดาวกระจุย
รหัส 154 คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
จานวนผู้ผ่านการทดสอบ 1 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
สังกัดชมรม
นางสาวณัฐธยาน์ เฉลิมวงษ์
นาฏศิลป์ไทย (ละครนาง)
ชมรมนาฏศิลป์ไทย

รวม 31 คน
.......................................................................

เอกสารแนบการทาสัญญา
คู่สัญญา (ตัวจริง 2 ฉบับ)
1.สำเนำบัตรประชำชนของพยำน (พยำน 2 คน)
สัญญาคาประกัน (ตัวจริง 2 ฉบับ)
กรณีที่1 ผูค้ ำประกันโสด
1.สำเนำบัตรข้ำรำชกำร ( ระดับ C 3 ขึนไป)
2.สำเนำทะเบียนบ้ำน
พยำน 1 คน
1.สำเนำบัตรประชำชน + สำเนำทะเบียนบ้ำน
กรณีที่2 ผูค้ ำประกันสมรส
1.สำเนำบัตรข้ำรำชกำร ( ระดับ C 3 ขึนไป)
2.สำเนำทะเบียนบ้ำน
3.สำเนำบัตรประชำชน + สำเนำทะเบียนบ้ำนของคู่สมรส
พยำน 2 คน
1.สำเนำบัตรประชำชน + สำเนำทะเบียนบ้ำน
หนังสือให้ความยินยอมบิดา มารดา, บิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง (ตัวจริง 2 ฉบับ)
กรณีที่1 ผู้ให้ควำมยินยอม 1 คน
1.สำเนำบัตรประชำชน + สำเนำทะเบียนบ้ำน ( พ่อ / แม่ / ผู้ปกครอง)
2.สำเนำบัตรประชำชน + สำเนำทะเบียนบ้ำน ( พยำน )
กรณีที่2 ผู้ให้ควำมยินยอม 2 คน
1.สำเนำบัตรประชำชน + สำเนำทะเบียนบ้ำน ( พ่อ และ แม่ )
2.สำเนำบัตรประชำชน + สำเนำทะเบียนบ้ำน ( พยำน )

(คู่สัญญา)
สัญญาเลขที่ .....................
สัญญาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถ
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพเิ ศษ
ประจาปีการศึกษา 2561
--------------------------สัญญาฉบับนีท้ าขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตาบล/แขวง ลาดยาว อาเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ .............................ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย …….....................………………………
ตาแหน่ง …………………………………………………………………………………………………………….......…………………………………..
ต่อไปในสัญ ญานี้เรียกว่า “ผู้รับสัญ ญา” ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย/นางสาว..........................................นามสกุล
.......................................เกิด วั น ที่ ............ เดือ น.............................พ.ศ. .. ............ อายุ .............. ปี
อยู่บา้ นเลขที่ .............. หมู่ท่ี ...........ถนน .................................ตรอก/ซอย................................. ตาบล/แขวง
...............................................อาเภอ/เขต...............................................จังหวัด ...........................................
โทรศัพท์ ...............................................เลขประจาตัวบัตรประชาชน..............................................................
บิดาชื่อ ............................................... มารดาชื่อ.............................................................. ซึ่งเป็นผู้ได้รับการ
คัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ศึกษาในคณะ ...............................................................................
สาขาวิชา..................................................................... ซึ่งต่อไปนี้ สัญญานีเ้ รียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยผู้ให้สัญญาขอให้สัญญาไว้กับผู้รับสัญญามีขอ้ ความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. สัญญานีใ้ ห้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ผใู้ ห้สัญญามีสถานภาพเป็นนิสติ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อ 2. ในระหว่างที่ข้าพเจ้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี้ ผู้ให้สัญญายินยอมประพฤติและ
ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งต่าง ๆ ของผู้รับสัญญา ที่ใช้บังคับกับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หรือข้อกาหนดอื่นใดที่บังคับโดยเฉพาะผู้เข้าศึกษาตามโครงการรับผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ตามสัญญานี้ ทั้งนี้ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันทาสัญญานี้ และที่จะออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด
และให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
ข้อ 3. ในระหว่างที่ศึกษา ผู้ให้สัญญาจะปฏิบัติดังนี้
3.1 ตั้งใจศึกษาด้วยความขยันหมั่นเพียร
3.2 เข้าร่วมกิจกรรมของชมรม.....................................................ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตลอดจนกว่าจะสาเร็จหลักสูตรการศึกษา
3.3 ประพฤติปฏิบัติอยู่ในระเบียบวินัยของชมรมกิจกรรม........................................ และต้องหมั่น
ฝึกซ้อมอย่างสม่าเสมอ ตามแผนการฝึกซ้อมที่ชมรมกาหนดให้ จะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย เพิกเฉย ทอดทิ้ง ยุติ
หรือเลิกฝึกฝนก่อนสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.4 ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่าง ๆ แก่นิสิตทั่วไป
ข้อ 4. หากผู้ให้สัญญาฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามสัญญาในข้อใดข้อหนึ่งหรือแม้เพียงส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ
ทั้งหมด ผู้รับสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาและผู้ให้สัญญาจะต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิตและชดใช้เงินเบีย้ ปรับ
ตามข้อ 5 โดยผู้ให้สัญญาไม่มีขอ้ โต้แย้งใด ๆ ทั้งสิน้
/ข้อ 5 หากผู้ให้สัญญาระงับ....
ลงนาม..............................(ผู้ให้สัญญา)

ข้อ 5. หากผู้ให้สัญญาระงับ หรือล้มเลิกไม่ศึกษาให้ครบตามหลักสูตรก่อนสาเร็จการศึกษา หรือพ้น
สภาพการเป็นนิสิตด้วยเหตุที่ฝ่าฝืนสัญญานี้ตามข้อ 4. ผู้ให้ สัญญายินยอมรับผิดชอบชดใช้เงินเบี้ยปรับให้กับ
ผู้รับสัญญาในจานวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
ข้อ 6. เงินเบี้ยปรับที่จะต้องชดใช้ตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาจะชาระให้แก่ผู้รับสัญญา ภายในกาหนดเวลา
30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญาไม่ชาระเงินดังกล่าวภายในกาหนดเวลา
หรือชาระหนีไ้ ม่ครบถ้วน ผู้ให้สัญญายินยอมให้คดิ ดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ของ
จานวนเงินที่ยังมิได้ชาระแต่วันที่ครบกาหนดเวลาดังกล่าวถึงวันที่ได้ชาระหนีค้ รบถ้วน
ข้อ 7. ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดตามสัญญานี้ ในกรณีดังต่อไปนี้
7.1 ตาย
7.2 การพ้นสภาพนิสิตเพราะเจ็บป่วยอันถึงขนาดที่แพทย์ปริญญาได้ตรวจและรับรอง
7.3 ผู้รับสัญญาได้พจิ ารณาเห็นว่ามีเหตุอันควรที่ผใู้ ห้สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบ
ข้อ 8. ในวันทาสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาได้จัดให้ (นาย/นาง/นางสาว) .....................................................
นามสกุล...............................................ทาสัญญาค้าประกันการปฏิบตั ิและความรับผิดตามสัญญานี้ด้วยแล้ว
และในกรณีที่ผู้คาประกั
้
นตายหรือล้มละลาย หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้คาประกั
้
น
ผู้ให้สัญญาจะต้องจัดให้มีผู้ค้าประกันรายใหม่มาทาสัญญาค้าประกันแทนภายในกาหนด 2 (สอง) เดือน นับแต่
วันที่ผู้ค้าประกันถึงแก่กรรมหรือล้มละลาย หรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้าประกัน
แล้วแต่กรณี
สัญญานี้ทาขึน้ สองฉบับ มีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้อง
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ ................................................................ผู้ให้สัญญา
(.............................................................)
ลงชื่อ ................................................................ผู้รับสัญญา
(…………....…………………………………………………)
………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ ................................................................พยาน
(.............................................................)
ลงชื่อ ................................................................พยาน
(.............................................................)
หมายเหตุ โปรดแนบสาเนาบัตรประชาชนของพยาน
ลงนาม..............................(ผู้ให้สัญญา)

สัญญาคาประกัน
ทาที่...................................................
วันที่ ..............เดือน........................................พ.ศ. ........
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว) ................................................นามสกุล............................................
อายุ............. ปี อาชีพ .................................. ตาแหน่ง.........................................สังกัด.................................
อยู่บา้ นเลขที่...................หมู่................ถนน...................................................ซอย.........................................
ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด......................................
คูส่ มรส (นาย/นาง).....................................................นามสกุล.............................................ขอทาสัญญาค้าประกัน
(นาย/นางสาว).........................................นามสกุล....................................ให้ไว้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดังมีขอ้ ความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่ (นาย/นางสาว).........................................นามสกุล.............................ได้ทาสัญญาการ
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการ
คัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจาปี
การศึกษา 2561 ไว้ต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัญญาเลขที่........... ลงวันที่........เดือน................พ.ศ. ......
ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาดังกล่าวเป็นอย่างดีโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนเป็นผู้
ค้าประกัน (นาย/นางสาว).................................นามสกุล................................. หาก (นาย/นางสาว)..........................
นามสกุล..................................กระทาผิดสัญญาดังกล่าวไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ข้าพเจ้า
ยินยอมชาระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวทั้งสิ้นทุกประการให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่จาต้องเรียกให้ (นาย/นางสาว)...........................นามสกุล............................
ชาระหนีก้ อ่ น และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชาระหนีค้ รบถ้วนแล้ว
ข้อ 2. ข้าพเจ้ายอมรับรู้ และยินยอม ในการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะได้ผ่อนเวลา หรือผ่อน
จานวนเงินในการชาระหนีต้ ามสัญญา หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าวให้แก่ (นาย/นางสาว)
.................................นามสกุล.....................................ในทุกกรณี โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบก่อน และ
ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดในฐานะผู้คาประกั
้
นตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะได้มีการ ปฏิบัติหรือชาระหนี้ตาม
สัญญาดังกล่าวครบถ้วนแล้ว
ข้อ 3. ข้าพเจ้ายินดีท่จี ะให้การดูแล ว่ากล่าวตักเตือน หรือสนับสนุนในสิง่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ทั้งด้านการศึกษา กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และความประพฤติ ตามเจตนารมณ์ของโครงการรับผู้มีความ
สามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของ (นาย/นางสาว)..........................................
นามสกุล......................................ทุกประการ
ข้อ 4. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้าประกันตลอดระยะเวลาที่ (นาย/นางสาว)....................................
นามสกุล..................................... ต้องรับผิดชอบอยู่ตามสัญญาดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาค้าประกันฉบับนีโ้ ดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
สาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ ................................................................ผู้ค้าประกัน
(.............................................................)
ลงชื่อ ................................................................พยาน
(.............................................................)
หมายเหตุ โปรดแนบสาเนาบัตรข้าราชการ, สาเนาทะเบียนบ้านของผู้คาประกั
้
น และพยาน
ลงนาม...................................(ผู้ให้สัญญา)

บันทึกยินยอมของคู่สมรส
ข้าพเจ้า (นาย/นาง)..............................................นามสกุล..............................................คูส่ มรสข อง
(นาย/นาง)..................................นามสกุล........................................ยินยอมให้ (นาย/นาง)..............................
นามสกุล......................................ทาสัญญาค้าประกันการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามโครงการรับผู้
มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ไว้ต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของ (นาย/นางสาว).............................
นามสกุล................................

ลงชื่อ ................................................................คูส่ มรส
(.............................................................)
ลงชื่อ ................................................................พยาน
(.............................................................)
ลงชื่อ ................................................................พยาน
(.............................................................)

บันทึกคารับรองของผูค้ าประกัน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรสโดย (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ทาสัญญาค้าประกันฉบับนี้

ลงชื่อ ................................................................ผู้ค้าประกัน
(.............................................................)
วันที่............เดือน.....................................พ.ศ. ........

หมายเหตุ โปรดแนบสาเนาบัตรประชาชน, สาเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส และพยาน
ลงนาม...................................(ผู้ให้สัญญา)

หนังสือคายินยอมของ บิดา มารดา, บิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง)................................................นามสกุล....................................อายุ......... ปี
อยู่บ้านเลขที่................ หมู่ที่............ ถนน........................................................ซอย.......................................
ตาบล/แขวง.........................................อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด.............. ....................
เกี่ยวข้องเป็น..................................................................ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของ
(นาย/นางสาว)................................................ นามสกุล............................................ ได้รับทราบข้อความในสัญญา
เข้าศึ กษาในมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมั ครและการ
คัดเลือกผู้มี ความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจาปี
การศึกษา 2561 ซึ่ง (นาย/นางสาว).............................................นามสกุล...........................................ได้ทาให้ไว้ต่อ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ตามสัญญาเลขที่.......................... ลงวันที่............เดือน.......................................
พ.ศ. .............. แล้ว ยินยอมให้ (นาย/นางสาว)........................................นามสกุล......................... ............ทา
สัญญาดังกล่าวให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกประการ
2. ข้าพเจ้า (นาย/นาง).....................................นามสกุล..........................................อายุ ............. ปี
อยู่บา้ นเลขที่..................หมูท่ ่.ี .............ถนน......................................................ซอย.......................................
ตาบล/แขวง......................................อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด................ ....................
เกี่ยวข้องเป็น..................................................................ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของ
(นาย/นางสาว).............................................. นามสกุล.............................................. ได้รับทราบข้อความในสัญญา
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมั ครและการ
คัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจาปี
การศึกษา 2561 ซึ่ง (นาย/นางสาว)..............................................นามสกุล..........................................ได้ทาให้ไว้ต่อ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ตามสัญญาเลขที่.......................... ลงวันที่............เดือน......................................
พ.ศ. ............... แล้ว ยินยอมให้ (นาย/นางสาว)..................................นามสกุล....................................ทา
สัญญาดังกล่าวให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกประการ
ลงชื่อ............................................................ผู้ให้ความยินยอม
(..........................................................)
ลงชื่อ............................................................ผู้ให้ความยินยอม
(..........................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน
(..........................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรสโดย (เป็นโสด/คูส่ มรสตาย/หย่า) ในขณะที่ทาหนังสือคายินยอม ฉบับนี้
ลงชื่อ............................................................ผู้ให้ความยินยอม
(..........................................................)
หมายเหตุ โปรดแนบสาเนาบัตรประชาชน, สาเนาทะเบียนบ้านของบิดา, มารดา หรือผู้ปกครอง และพยาน
ลงนาม...................................(ผู้ให้สัญญา)

