ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2562
--------------------------------------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
2562 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 แล้วนั้น
บั ด นี้ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ได้ ด าเนิ น การสอบสั ม ภาษณ์ ผู้ มี ค วามสามารถด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมตามความต้องการของคณะหรือสาขาวิชาที่เลือกและตามประเภทศิลปวัฒนธรรมที่กาหนดไว้
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และคั ด เลื อ กผู้ ส มั ค รที่ ยื น ยั น สิ ท ธิ์ เข้ า ศึ ก ษาในวั น ที่ 24 - 25 เมษายน พ.ศ. 2562
ทาง http://a.cupt.net ผ่านระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา
2562 (รอบที่ 2) จึงประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2562 ในคณะและสาขาวิชาต่างๆ
ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารายงานตัวเพื่อทาสัญญา ระหว่างวันที่ 21 – 24 พฤษภาคม พ.ศ.
2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ งานกิจกรรมนิสิต ชั้น 5 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
โดยวิธีพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2562
---------------------------------คณะเกษตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
จานวน 2 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
นายพงศกร ศุภพล
โขน (ตัวลิง)
นางสาวณัชชา อินทมาตย์
นาฏศิลป์ไทย (ละครนาง)

สังกัดชมรม
ชมรมโขนละคอน
ชมรมนาฏศิลป์ไทย

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
จานวน 1 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
นางสาวธชาภรณ์ กัณหาไชย
ดนตรีไทย (ซอด้วง)

สังกัดชมรม
ชมรมดนตรีไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
จานวน 1 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
นางสาวอารียา ดุริยะพันธ์
ดนตรีไทย (ระนาดเอก)

สังกัดชมรม
ชมรมดนตรีไทย

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา
จานวน 1 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
นางสาวชยาภรณ์ วรชิน
ดนตรีพื้นบ้านพื้นเมืองอีสาน (พิณ)

สังกัดชมรม
ชมรมนิสิตอีสาน

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษา
จานวนผู้ 1 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
นายกฤษณพงศ์ หาดสูง
ดนตรีพื้นบ้านพื้นเมืองอีสาน (พิณ)

สังกัดชมรม
ชมรมนิสิตอีสาน

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา
จานวนผู้ 1 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
นางสาวริญญารัตน์ วงษ์วสุโรจน์
ขับร้อง (เพลงไทยสากล)

สังกัดชมรม
ชมรมเค.ยู.แบนด์

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)
จานวน 1 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
นายรัตติพัฒน์ ชื่นสกุล
ดนตรีสากล (คีย์บอร์ด)

สังกัดชมรม
ชมรมรวมดาวกระจุย

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ)
จานวน 1 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
นายบุรเศรษฐ์ หนูจุ้ย
ดนตรีสากล (เบส)

สังกัดชมรม
ชมรมรวมดาวกระจุย

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน)
จานวน 1 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
นางสาววัชรี เกิดศรีพันธ์
ขับร้อง (เพลงประสานเสียง)

สังกัดชมรม
ชมรมเค.ยู.คอรัส

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจัดการท้องถิ่น)
จานวน 1 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
สังกัดชมรม
นางสาวสุชาวดี สายสุวรรณ
ขับร้อง (เพลงไทยสากล)
ชมรมเค.ยู.แบนด์
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย)
จานวน 1 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
สังกัดชมรม
นายศักรินทร์ รัตนพันธ์
ดนตรีสากล (คีย์บอร์ด)
ชมรมรวมดาวกระจุย
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
จานวน 1 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
นางสาววริษฐา ปัทมารังกูล
ขับร้อง (เพลงไทยสากล)

สังกัดชมรม
ชมรมเค.ยู.แบนด์

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จานวน 1 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
นางสาวอริสา รุ่งเรือง
นาฏศิลป์ไทย (ละครพระ)

สังกัดชมรม
ชมรมนาฏศิลป์ไทย

คณะสัสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
จานวน 1 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
นายศิรพัชร วงศ์โกศลจิต
โขน (พระ)

สังกัดชมรม
ชมรมโขนละคอน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
จานวน 1 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
นางสาวเจนนิสา จันทะเวหา
ดนตรีพื้นบ้านพื้นเมืองอีสาน (แคน)

สังกัดชมรม
ชมรมนิสิตอีสาน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
จานวน 1 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
นางสาวกนกอร ชนะภักดิ์
ดนตรีไทย (ซอด้วง)

สังกัดชมรม
ชมรมดนตรีไทย

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
จานวน 2 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
นางสาวภวดี พูนแสง
ขับร้อง (เพลงไทยสากล)
นายอุกฤษฏ์ กีแก้ว
ดนตรีสากล (กีตาร์)

สังกัดชมรม
ชมรมเค.ยู.แบนด์
ชมรมเค.ยู.แบนด์

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
จานวน 1 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
นางสาวณัฐชา อัศวเสนา
นาฏศิลป์ไทย (ละครพระ)

สังกัดชมรม
ชมรมนาฏศิลป์ไทย

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
จานวน 1 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
นายปุณพจน์ เพิ่มพงษ์ศรี
ดนตรีไทย (ระนาดเอก)

สังกัดชมรม
ชมรมดนตรีไทย

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี
จานวน 1 คน
ชื่อ – สกุล
นางสาวปุณยวีร์ อินต๊ะ

สังกัดชมรม
ชมรมนาฏศิลป์ไทย

ประเภทศิลปวัฒนธรรม
นาฏศิลป์ไทย (ละครนาง)

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
จานวน 1 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
นางสาวกุลกนิษฐ์ แข่งขัน
ดนตรีไทย (ซออู้)

สังกัดชมรม
ชมรมดนตรีไทย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)
จานวน 2 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
นางสาวพรปวีณ์ นาเกียรติสกุล
ขับร้อง (เพลงประสานเสียง)
นางสาวนัทธ์กมล กิจวิเศษ
ดนตรีไทย (ซอด้วง)

สังกัดชมรม
ชมรมเค.ยู.คอรัส
ชมรมดนตรีไทย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)
จานวน 1 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
สังกัดชมรม
นายมงคล บุญทริกชาติ
ดนตรีสากลเครื่องเป่า (Saxophone) ชมรมเค.ยู.แบนด์
คณะสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
จานวน 2 คน
ชื่อ – สกุล
ประเภทศิลปวัฒนธรรม
นางสาวอนัญญา สรณวรรณ์
โขน (ตัวลิง)
นางสาวศุภานัน ตาแสง
ขับร้อง (เพลงไทยสากล)

รวม 29 คน
.......................................................................

สังกัดชมรม
ชมรมโขนละคอน
ชมรมเค.ยู.แบนด์

(คู่สัญญา)
สัญญาเลขที่ .....................
สัญญาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถ
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพเิ ศษ
ประจาปีการศึกษา 2562
--------------------------สั ญ ญาฉบั บ นี้ ท าขึ้ น ณ มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ต าบล/แขวง ลาดยาว อ าเภอ/เขต จตุ จั ก ร
จังหวัด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ..........................................................................ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย..ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิงงามลมัย ผิวเหลือง...ตาแหน่ง..รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต..
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 หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญ ญาเปลี่ยนผู้คาประกั
้
น
ผู้ให้สัญญาจะต้องจัดให้มีผู้ค้าประกันรายใหม่มาทาสัญญาค้าประกันแทนภายในกาหนด 2 (สอง) เดือน นับแต่
วันที่ผู้ค้าประกันถึงแก่กรรมหรือล้มละลาย หรือวันที่ผู้ให้สัญญาได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้าประกัน
แล้วแต่กรณี
สัญญานี้ทาขึน้ สองฉบับ มีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้อง
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ ................................................................ผู้ให้สัญญา
(.............................................................)
ลงชื่อ ................................................................ผู้รับสัญญา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิงงามลมัย ผิวเหลือง)
รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนิสติ
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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 2562 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 และสาเนาบัตรประชาชน,สาเนาทะเบียนบ้านของพยาน
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 2562 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 2562 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)

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 )

