


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม 
โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม 

เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2565 
 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อต้น นามสกุล  ประเภท 

1 นางสาว กุศลณัฏฐ์  เก่งเกรียงไกร ดนตรีไทย ฆ้องวงใหญ่ 
2 นาย ธนพล  พราวศรี นิสิตอีสาน พิณ 
3 นางสาว ศุภจิตรา  โชติมิตร ดนตรีไทย ซอด้วง 
4 นางสาว พีรดา แนวค า ดนตรีไทย ซอด้วง 
5 นาย นิธิบุญ  ฉัตรภัทริน วงดนตรีรวมดาวกระจุย เครื่องเป่า Trumpet 
6 นางสาว ชุติกานต์  สมปักษ์ วงดนตรีรวมดาวกระจุย ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
7 นางสาว ชลพินทุ์  สุริยะจินดา นาฏศิลป์ไทย ละครนาง 
8 นางสาว เนตรดาว  อินไชย นาฏศิลป์ไทย ละครนาง 
9 นาย จิณณะ  สุทธศิลป์ ดนตรีสากล มก. เครื่องเป่า Saxophone 
10 นางสาว ชนนิกานต์ กาวชู นาฏศิลป์ไทย ละครนาง 
11 นาย สราวุฒิ  จิตต์เพ็ชร์ วงดนตรีรวมดาวกระจุย  ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
12 นางสาว ณัฐธิดา เอ่ียมละออ ดนตรีไทย  ระนาดเอก 
13 นางสาว เนติมา  อ่ึงทอง โขนละคอน  ละครนาง 
14 นางสาว ปริตา  สุวรรณรัตน์ ขับร้องประสานเสียง แห่งมก. เปียโน/คีย์บอร์ด 
15 นาย อัครพนธ์  ชาญศิลปกุล ดนตรีไทย ซออู้ 
16 นางสาว กัญญารัตน์  พลปากดี วงดนตรีรวมดาวกระจุย  ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
17 นางสาว สุธาทิพย์  เถร ี วงดนตรีรวมดาวกระจุย  ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
18 นางสาว ธัญรดา  รักษาเเก้ว นาฏศิลป์ไทย ละครนาง 
19 นางสาว ปาลิตา  สายุปถัมภ์ นาฏศิลป์ไทย ละครพระ 
20 นางสาว ปุญญาภา  ครุฑพันธุ์ นาฏศิลป์ไทย ละครพระ 
21 นาย พลอธิป  สินธุวณิก ดนตรีสากล มก. เบส 
22 นางสาว รัชชดารินทร์  ผลดี วงดนตรีรวมดาวกระจุย  ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
23 นาย สุทธิภัทร  ทองทวี วงดนตรีรวมดาวกระจุย เครื่องเป่า Alto Saxophone 
24 นางสาว พิมพ์ชนก เล็กอุทัย ส่งเสริมและเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ 
นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ (หญิง) 

25 นางสาว ชาลิสา  จันโอทาน นาฏศิลป์ไทย  ละครนาง 
26 นางสาว กมลพรรณ  พันธ์พิชัย ส่งเสริมและเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ 
นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ (หญิง) 

27 นางสาว กุสุมา  อ้นเกษ นาฏศิลป์ไทย  ละครนาง 
28 นาย ณัฐนันท์  สนั่นทุ่ง วงดนตรีรวมดาวกระจุย ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
29 นางสาว ดลยา ใจมาแก้ว ส่งเสริมและเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ 
นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ (หญิง) 

30 นางสาว ปาณิศา  ศิลปเลิศลักษณ์ นาฏศิลป์ไทย  ละครพระ 
31 นางสาว พิชญานุช  ค าบุญรัตน์ นาฏศิลป์ไทย  ละครนาง 



ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อต้น นามสกุล  ประเภท 

32 นางสาว พิมพ์นารา  ชัยรัตน์ วงดนตรีรวมดาวกระจุย ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
33 นางสาว สุจิตตรา  หานุสิงห์ นาฏศิลป์ไทย  ละครนาง 
34 นางสาว สุภาศิณี  อินทรชัย ดนตรีไทย  ฆ้องวงใหญ่ 
35 นางสาว อรพรรณ  ทานทิพย์ นาฏศิลป์ไทย  ละครพระ 
36 นางสาว ปิยภัทร  พรามณัง วงดนตรีรวมดาวกระจุย กีตาร์ 
37 นาย ชัยมงคล  ยาสาไชย ขับร้องประสานเสียง แห่งมก. ขับร้องเพลงประสานเสียง 
38 นางสาว จิตติมา  ภูมิสูตร นาฏศิลป์ไทย  ละครนาง 
39 นางสาว ชมพูนุช  บุตรดาวงศ์ ดนตรีไทย ระนาดเอก 
40 นาย ธนพัฒน์  ชุมภูศรี นาฏศิลป์ไทย  ละครพระ 
41 นางสาว นริศรา  สายพิน นาฏศิลป์ไทย  ละครนาง 
42 นางสาว ปณิตา พรหมมาศ นาฏศิลป์ไทย  ละครนาง 
43 นางสาว เปรมวดี  การรัตน์ วงดนตรีรวมดาวกระจุย ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
44 นางสาว พรชิตา  จรดล นาฏศิลป์ไทย ละครนาง 
45 นาย สหรัฐ  ศรีแก้ว นาฏศิลป์ไทย  ละครพระ 
46 นางสาว สุธินี  ถิ่นถาน วงดนตรีรวมดาวกระจุย  เครื่องเป่า Trumpet 
47 นางสาว อัญรินทร์  พรศุภกิจไพศาล ดนตรีสากล มก. เครื่องเป่า Saxophone 
48 นางสาว พฤกษา  บ่องเขาย้อย นาฏศิลป์ไทย ละครนาง 
49 นาย ศักดิ์สิทธิ์  พรหมโชติรัตน์ วงดนตรีรวมดาวกระจุย เครื่องเป่า Trumpet 
50 นางสาว อัญชิสา  อินทร์คุ้ม นาฏศิลป์ไทย ละครนาง 
51 นางสาว อินทิรา  ทัศสวัสดิ์ นาฏศิลป์ไทย  ละครพระ 
52 นางสาว นริสรา  ปพรพันสี นาฏศิลป์ไทย ละครนาง 
53 นางสาว พัชรินทร์  พรหมพล ชมรมขับร้องประสานเสียง แห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขับร้องเพลงประสานเสียง 

54 นางสาว กัลยรักษ์  ผดุงถิ่น วงดนตรีรวมดาวกระจุย ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
55 นางสาว ธิติมา  พลตาล นาฏศิลป์ไทย ละครนาง 
56 นางสาว จิรัชญา  ก าธรกูล ส่งเสริมและเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ 
นาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ (หญิง) 

57 นางสาว ณัฐวศา  พูลยิ่ง ดนตรีไทย ฆ้องวงใหญ่ 
58 นาย ธิติวุฒิ  ใจรักภักดี ดนตรีไทย ระนาดเอก 
59 นางสาว ปุญชรัสมิ์  จิตรเเสงจันทร์ อคูสติก เปียโน/คีย์บอร์ด 

  



รายละเอียดเกณฑก์ารทดสอบความสามารถด้านศลิปวัฒนธรรม ประจ าปกีารศึกษา 2565 
 

1.  ชมรมนาฏศิลป์ไทย   
รายละเอียดในการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทย  
สถานที่ ห้องบรรยายและจัดกิจกรรม ชั้น 1 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก  
การแต่งกาย สวมเสื้อเครื่องแบบนักเรียนและนุ่งผ้าโจงกระเบนสีแดง 
สิ่งที่ผู้สมัครต้องเตรียม   ผู้สอบทุกคนต้องสอบปฏิบัติเพลงบังคับ, เพลงเลือก โดยผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมแผ่น        
                               Audio CD (ไม่มีภาพ) มาเอง 
เพลงบังคับ 
 1. ร าแม่บทเล็ก 
 2. ร าฉุยฉายพราหมณ,์ร าฉุยฉายเบญจกาย,ระบ าเทพบันเทิง,ระบ ากฤดาภินิหาร,ระบ าพรหมาสตร์ (เลือก 1 ชุด) 
 

2.  ชมรมโขนละคอน   
รายละเอียดในการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านโขน  
สถานที่ ชมรมโขนละคอน ชั้น 2  อาคารอเนกประสงค์ (กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม)   
การแต่งกาย สวมเสื้อเครื่องแบบนักเรียนและนุ่งผ้าโจงกระเบนสีแดง 
สิ่งที่ผู้สมัครต้องเตรียม -  ไฟล์เสียงเพลงประกอบการแสดงในรูปแบบ .mp3 ตัดให้มีความยาวตามที่ต้องการแสดง  
                          น ามาในวันทดสอบด้วยตนเอง   
 -  ผู้รับการทดสอบสอบปฏิบัติเป็นรายบุคคล โดยให้เลือกแสดงความสามารถตามบทบาท 
    ที่ตนเองมีความถนัด ๑ ตัวละคร ความยาวไม่น้อยกว่า 2 นาที และไม่เกิน 9 นาที      
                                  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
เพลงที่ใช้ในการทดสอบความสามารถ 
ประเภทโขน (พระ,นาง,ยักษ์,ลิง) 
 ๑. เพลงร้อง ให้เลือกการแสดงจากโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนใดตอนหนึ่ง หรือ เพลงหน้าพาทย์ ได้แก่  
เพลงตระบองกัณฐ์ , เพลงรัวสามลา , เพลงคุกพาทย์ , เพลงตระนิมิต 

 2. บทพากย์ - เจรจา ตามที่ผู้สมัครเลือกตัวละคร 

 หมายเหตุ  :  เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ประเภทละคร (พระ,นาง) 

1. เพลงร าแม่บทเล็ก 
2. เพลงประกอบการแสดง เช่น ระบ าพรหมาสตร์ ระบ าดาวดึงส์ ฉุยฉายเบญจกาย เชิดฉิ่ง เป็นต้น  

หมายเหตุ  :  เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ๔ ด้าน  ได้แก่ 
 ๑. ความถูกต้องของท่าทางตามระเบียบแบบแผน 
 ๒. ความสวยงามของท่าทาง 
 ๓. ความมั่นใจและปฏิภาณไหวพริบของผู้แสดง 
 ๔. ทัศนคติต่อการท ากิจกรรมในมหาวิทยาลัยและแนวคิดในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 



 

 
 

3.  ชมรมดนตรีไทย 
รายละเอียดในการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีไทย  
สถานที่            ชมรมดนตรีไทย 
การแต่งกาย  สวมเสื้อเครื่องแบบนักเรียน 
สิ่งที่ผู้สมัครต้องเตรียม เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ท่ีใช้ทดสอบ สามารถใช้ของชมรมได้ 
 

ประเภทเครื่องดนตรี : ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ปี่ใน  
เพลงบังคับ  

1. เพลงโหมโรงเย็น 

ประเภทเครื่องหนัง  : ตะโพนไทย กลองแขก กลองทัด (โดยผู้สอบต้องปฏิบัติได้อย่างน้อย 2 อย่าง) 
เพลงบังคับ 

1. หน้าทับสาธุการ เพลงช านาญ ตระโหมโรง   

ประเภทเครื่องสาย  : ซอด้วง ซออู้ จะเข้ 
เพลงบังคับ  

1. เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง  
  
 

4.  ชมรมนิสิตอีสาน   
รายละเอียดในการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีพื้นบ้านพื้นเมืองอีสาน  
สถานที่   ห้องประชุม 2 ชั้น 2 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก 
การแต่งกาย  สวมเสื้อเครื่องแบบนักเรียน 
สิ่งที่ผู้สมัครต้องเตรียม เครื่องดนตรีที่ใช้การทดสอบ (โปงลางและกลองหางทางชมรมจัดเตรียมไว้ให้) 
  

ประเภทเครื่องดนตรี : พิณ  โปงลาง  แคน  โหวต  กลองหาง  นางไห 
 

เพลงที่ใช้ในการทดสอบ  
 1. ลายบรรเลงพื้นบ้านอีสานตามอิสระ เพลงช้า 1 เพลง , เพลงเร็ว 1 เพลง 
 
 
 
 
 
 
 



5.  ชมรมดนตรีสากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เค.ยู. แบนด์) 
รายละเอียดในการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีสากล  
สถานที่   ชมรมเค.ยู. แบนด์  อาคารอวบ เหมะรัชตะ 
การแต่งกาย  สวมเสื้อเครื่องแบบนักเรียน 
สิ่งที่ผู้สมัครต้องเตรียม เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ท่ีใช้ทดสอบ สามารถใช้ของชมรมได้ 
 

ประเภทเครื่องดนตรี  :  เครื่องเป่า Saxophone , Trumpet , Trombone (ผู้ทดสอบต้องน าเครื่องดนตรีมาเอง) 
1. Sight reading  (ทางชมรมเตรียมไว้ให้) 
2. Scale 
3. เพลงอิสระ 1 เพลง 

ประเภทเครื่องดนตรี  :  เบส  
1. Sight reading  (ทางชมรมเตรียมไว้ให้) 
2. Scale, Chord 
3. เพลงอิสระ 1 เพลง 

ประเภทเครื่องดนตรี  :  เพอร์คัชชั่น 
1. Sight reading  (ทางชมรมเตรียมไว้ให้) 
2. Paradiddle  
3. เพลงอิสระ 1 เพลง 

 
 

6.  ชมรมวงดนตรีรวมดาวกระจุย  
รายละเอียดในการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีสากล  
สถานที่   ชมรมรวมดาวกระจุย 
การแต่งกาย  สวมเสื้อเครื่องแบบนักเรียน 
สิ่งที่ผู้สมัครต้องเตรียม เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ท่ีใช้ทดสอบ สามารถใช้ของชมรมได้ (ยกเว้นพิณ ต้องน ามาเอง) 
 

ประเภทเครื่องดนตรี  :  กีตาร์, คีย์บอร์ด, เบส, เพอร์คัชชั่น, Trumpet , Trombone , Alto Saxophone , Tenner 
Saxophone, กลองชุด, พิณ 

1. เพลงที่ใช้ในการทดสอบ ประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง ให้เลือกเพลงได้อิสระ โดยมีดนตรีประกอบหรือไม่ก็ได้ 
2. Sight reading อ่านโน้ตเพลงลูกทุ่งตามเครื่องดนตรีที่ใช้ทดสอบ 
3. Scale 

รายละเอียดในการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
สถานที่   ห้อง True Lab 
การแต่งกาย  สวมเสื้อเครื่องแบบนักเรียน 
สิ่งที่ผู้สมัครต้องเตรียม ผู้สอบทุกคนต้องเตรียม CD หรือไฟล์เพลง คาราโอเกะ ที่ต้องการร้องเพ่ือคัดเลือก 
 

ประเภทขับร้อง 
1. เลือกเพลงอิสระ ประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง 1 เพลง 

 



7.  ชมรมขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ (เค.ย.ู คอรสั) 
รายละเอียดในการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีสากล  
สถานที่   ชมรมขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ชั้น 2 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ 
การแต่งกาย  สวมเสื้อเครื่องแบบนักเรียน 
สิ่งที่ผู้สมัครต้องเตรียม เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ท่ีใช้ทดสอบ สามารถใช้ของชมรมได้  
 

ประเภทเครื่องดนตรี  :  เปียโน   
1. เพลงเลือกอิสระ 1 เพลง 
2. Ear Training   
3. Scale & Arpeggio (Major, Minor) 
4. คอร์ด 
5. แบบทดสอบความรู้พ้ืนฐาน (ทางชมรมเตรียมไว้ให้) 
6. Sight reading (ทางชมรมเตรียมไว้ให้) 
7. ผ่านการสอบ Royal (ABRSM) หรือ trinity (ถ้ามี) 

 

รายละเอียดในการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านขับร้องประสานเสียง 
สถานที่   ชมรมขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ชั้น 2 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ 
การแต่งกาย  สวมเสื้อเครื่องแบบนักเรียน 
สิ่งที่ผู้สมัครต้องเตรียม --------------------------------- 
 

ประเภทขับร้อง 
      1.  เพลงเลือกอิสระ 1 เพลง 
      2.  เสียงและความกลมกลืนของเสียงกับดนตรี 
      3.  ภาษาท่ีใช้ อักขระ การสื่อสารกับกรรมการ 
      4. จังหวะท านอง 

5.  Ear Training 
6. Scale (major)  
7. แบบทดสอบความรู้พื้นฐาน  (ทางชมรมเตรียมไว้ให้)  
8. Sight reading  (ทางชมรมเตรียมไว้ให้) 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.  ชมรมอคูสติก  
รายละเอียดในการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีสากล  
สถานที่   ชมรมอคูสติก ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนิสิต 3 (ตึกไปรษณีย์) 
การแต่งกาย  สวมเสื้อเครื่องแบบนักเรียน 
สิ่งที่ผู้สมัครต้องเตรียม เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ท่ีใช้ทดสอบ (อุปกรณเ์พอร์คัชชั่น สามารถใช้ของชมรมได้) 
 

ประเภทเครื่องดนตรี  :  เพอร์คัชชั่น/กลอง, เปียโน/คีย์บอร์ด 
1. เพลงที่ใช้ในการทดสอบ ให้เลือกได้อิสระโดยมีดนตรีประกอบหรือไม่ก็ได้ 
2. Sight reading กล่าวคือการอ่านโน้ตเพลงตามเครื่องดนตรีที่ใช้ทดสอบ 
3. Scale 
4. Improvise 

 

  

9.  ชมรมส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ 
 รายละเอียดในการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ  
สถานที่ ห้อง 312 ชั้น 2 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ 
การแต่งกาย สวมเสื้อเครื่องแบบนักเรียนและนักเรียนหญิงสวมผ้าซิ่น  
                               นักเรียนชายสวมกางเกงสะดอหรือกางเกงที่เหมาะสมส าหรับการแสดง 
สิ่งที่ผู้สมัครต้องเตรียม    ผู้สอบนาฎศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือทุกคนต้องสอบปฏิบัติเพลงบังคับและ  
                               เพลงเลือก โดยผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมแผ่น Audio CD (ไม่มีภาพ) และอุปกรณ์   
                               ประกอบการแสดงมาเอง ยกเว้น กลองสะบัดชัย และนกกิงกะหร่า ทางชมรม 
                               ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ จะจัดเตรียมให้  
 

การทดสอบนาฎศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ (บังคับ)  
      -  นาฎศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ (หญิง) 
    1. ฟ้อนเล็บ (บังคับเลือก)  
    2. ฟ้อนสาวไหม,ฟ้อนวี,ฟ้อนขันดอก,ฟ้อนก๋ายลาย,ฟ้อนนางโยน  (เลือก 1 ชุด) 
      -  นาฎศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ (ชาย)  
         1. ตีกลองสะบัดชัย,ล่อฉาบ,ฟ้อนดาบ,ฟ้อนเจิง,ฟ้อนนก (กิงกะหร่า)  (เลือก 1 ชุด) 
การทดสอบนาฎศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ (เลือก)  

1. ผู้สอบเตรียมการแสดงพื้นเมืองภาคเหนือมาเอง 1 ชุดการแสดง   
 
 

 



 
ก ำหนดกำร 

ทดสอบควำมสำมำรถด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
วันอังคำรที่ 29 มีนำคม 2565 

ณ ห้องบรรยำยและจัดกิจกรรม ชั้น 1 กองกิจกำรนิสิต อำคำรระพีสำคริก 
 

เวลำ ก ำหนดกำร 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ บรรยายและจัดกิจกรรม ชั้น 1 กองกิจการนิสิต  
อาคารระพีสาคริก 

09.00 – 09.15 น. กล่าวเปิดและชี้แจงรายละเอียดของโครงการรับผู้มีความสามารถ
ด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ 
ประจ าปีการศึกษา 2565 
โดย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชด  ชมภูนิช) 

09.15 – 09.30 น.  แยกกลุ่มผู้เข้ารับการทดสอบ และไปยังสถานที่ทดสอบ
ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม ตามสถานที่ที่ชมรมก าหนด 

09.30 – 12.00 น. ทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม 
 

 

 



 

ข้อปฏิบัติของผู้เข้ารับการทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม 

ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 

ณ ห้องบรรยายและจัดกิจกรรม ชั้น 1 กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก 

1.  ผู้เข้ารับการทดสอบต้องแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  
     โดยวิธี RT-PCR หรือ การใช้ชุดตรวจ ATK (Antigen test kit) หากไม่มีผลการตรวจดังกล่าวมาแสดง  
     จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าทดสอบ โดยผลการตรวจสามารถแสดงได้ทั้งรูปแบบเอกสาร หรือรูปถ่าย  
     (ผลการตรวจต้องไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนการทดสอบ) 

2.  ผู้เข้ารับการทดสอบต้องแสดงผลการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  
     อย่างน้อย 2 เข็ม หากไม่มผีลดังกล่าวมาแสดง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าทดสอบ (แสดงประวัติการฉีดวัคซีน  
     จากแอปพลิเคชันหมอพร้อม ต่อเจ้าหน้าที่ในวันเข้ารับการทดสอบ) 

3.  ผู้เข้ารับการทดสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 

4.  ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสถานที่สอบ 
 
 

หมายเหตุ  :  หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  
                ขอให้ประสานมายัง งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต  
                หมายเลขโทรศัพท์ 02-118-0172 หรือ 089-249-9445 (นิศารัตน์) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีได้รับคัดเลือกเขา้ศึกษา   

ผู้สมัครต้องรายงานตัวเข้าศึกษาพร้อมท า

สัญญา 

กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (คู่สัญญา) 

สัญญาเลขที่ ..................... 
สัญญาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถ 
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตร ีโดยวิธีพเิศษ 

ประจ าปีการศึกษา 2565 
--------------------------- 

 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น  ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต าบล/แขวง ลาดยาว อ าเภอ/เขต จตุจักร  
จังหวัด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ..........................................................................ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
.............................................................................ต าแหน่ง..............................................................................ต่อไปใน
สัญญ านี้ เรียกว่า  “ผู้ รั บสัญญ า ” ฝ่ ายหนึ่ ง  กั บ  น าย /น างสาว ..........................................นามสกุ ล
.......................................เกิดวันที่  ............ เดือน.............................พ .ศ. .............. อายุ  ... ........... ปี  
อยู่บ้านเลขที่ .............. หมู่ที่ ...........ถนน .............. ...................ตรอก/ซอย................................. ต าบล/แขวง
...............................................อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด ........................................... 
โทรศัพท์ ...............................................เลขประจ าตัวบัตรประชาชน...................... ........................................บิดา
ชื่อ ............................................... มารดาชื่อ.............................................................. ซึ่งเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ศึกษาในคณะ ...................................................... .........................สาขาวิชา
..................................................................... ซึ่งต่อไปนี้ สัญญานีเ้รียกวา่ “ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยผู้ให้สัญญา
ขอให้สัญญาไว้กับผู้รับสัญญามีขอ้ความดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. สัญญานี้ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ผู้ให้สัญญามีสถานภาพเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  ข้อ 2. ในระหว่างที่ข้าพเจ้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี้ ผู้ให้สัญญายินยอมประพฤติและปฏิบัติ
ตามระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่ งต่าง ๆ ของผู้รับสัญญา ที่ ใช้บังคับกับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
หรือข้อก าหนดอื่นใดที่บังคับโดยเฉพาะผู้เข้าศึกษาตามโครงการรับผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมตาม
สัญญานี้ ทั้งนี้ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันท าสัญญานี้ และที่จะออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด และให้ถือว่า
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
 ข้อ 3. ในระหว่างที่ศึกษา ผู้ให้สัญญาจะปฏิบัติดังนี ้
          3.1 ตั้งใจศึกษาด้วยความขยันหมั่นเพียร 
          3.2 เข้าร่วมกจิกรรมของชมรม.....................................................ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอด
จนกว่าจะส าเร็จหลักสูตรการศึกษา 
          3.3 ประพฤติปฏิบัติอยู่ในระเบียบวินัยของชมรมกจิกรรม........................................ และต้องหมั่นฝึกซ้อม
อย่างสม่ าเสมอ ตามแผนการฝึกซ้อมที่ชมรมก าหนดให้ จะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย เพิกเฉย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกฝึกฝน
กอ่นส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

          3.4 ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่าง ๆ แกน่ิสิตทั่วไป 
 ข้อ 4. หากผู้ให้สัญญาฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามสัญญาในข้อใดข้อหนึ่งหรือแม้เพียงส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด  
ผู้รับสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาและผู้ให้สัญญาจะต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิตและชดใช้เงินเบี้ยปรับตามข้อ 5 โดย
ผู้ให้สัญญาไม่มีขอ้โต้แย้งใด ๆ ทั้งสิน้  

/ข้อ 5 หากผู้ให้สัญญาระงับ.... 

ลงนาม..............................(ผู้ให้สัญญา) 



 ข้อ 5. หากผู้ให้สัญญาระงับ หรือล้มเลิกไม่ศึกษาให้ครบตามหลักสูตรก่อนส าเร็จการศึกษา หรือพ้นสภาพ

การเป็นนิสิตด้วยเหตุที่ฝ่าฝืนสัญญานี้ตามข้อ 4. ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชอบชดใช้เงินเบี้ยปรับให้กับผู้รับสัญญาใน

จ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถว้น) 

 ข้อ 6. เงินเบี้ยปรับที่จะต้องชดใช้ตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาจะช าระให้แก่ผู้รับสัญญา ภายในก าหนดเวลา 30 

(สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญาไม่ช าระเงินดังกล่าวภายในก าหนดเวลาหรอืช าระหนี้

ไม่ครบถ้วน ผู้ให้สัญญายินยอมให้คิดดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ของจ านวนเงินที่ยังมิได้

ช าระแต่วันที่ครบก าหนดเวลาดังกล่าวถงึวันที่ได้ช าระหนีค้รบถว้น 

 ข้อ 7. ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผดิตามสัญญานี ้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

          7.1 ตาย 

          7.2 การพน้สภาพนิสิตเพราะเจ็บปว่ยอันถงึขนาดที่แพทย์ปริญญาได้ตรวจและรับรอง 

          7.3 การพ้นสภาพนิสิตเนื่องด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  7.4 ผู้รับสัญญาได้พจิารณาเห็นว่ามีเหตุอันควรที่ผูใ้ห้สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบ 

 ข้อ 8. ในวันท าสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาได้จัดให้ (นาย/นาง/นางสาว) .....................................................  

นามสกุล...............................................ท าสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ด้วยแล้ว  

และในกรณีที่ผู้ค้ าประกันตายหรือล้มละลาย หรือผู้รับสัญญาเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้ าประกัน  ผู้ให้

สัญญาจะต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทนภายในก าหนด 2 (สอง) เดือน นับแต่  วันที่ผู้ค้ า

ประกันถงึแกก่รรมหรอืล้มละลาย หรอืวันที่ผูใ้ห้สัญญาได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกันแล้วแต่กรณี 

 สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงลง

ลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 

 

ลงชื่อ ................................................................ผู้ให้สัญญา 

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

 

ลงชื่อ ................................................................ผู้รับสัญญา 

 

     

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

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

 

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

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

หมายเหต ุ โปรดแนบส าเนาบัตรประชาชนของพยาน พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

ลงนาม..............................(ผู้ให้สัญญา) 

                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชด  ชมภนูิช) 

      รองอธิการบดีฝา่ยกจิการนิสิตและพัฒนาอยา่งยัง่ยนื 

     ปฏิบัตหิน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



สัญญาค  าประกัน 
ท าที่................................................... 

วันที่ ..............เดอืน........................................พ.ศ. ........ 

 ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว) ................................................นามสกุล.......................... .................. 
อาย.ุ............ ปี อาชีพ .................................. ต าแหน่ง.........................................สังกัด......... ........................ 
อยู่บา้นเลขที่...................หมู่................ถนน...................................................ซอย......................................... 
ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด.................. .................... 
คูส่มรส (นาย/นาง).....................................................นามสกุล.............................................ขอท าสญัญาค้ าประกัน 
(นาย/นางสาว).........................................นามสกลุ....................................ใหไ้ว้แกม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ดังมีขอ้ความดงัตอ่ไปนี้ 
 ข้อ 1. ตามที่ (นาย/นางสาว).........................................นามสกุล.............................ได้ท าสัญญาการ  
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการ
คัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจ าปี
การศึกษา 2565 ไว้ต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัญญาเลขที่.......... ลงวันที่......เดือน................พ.ศ. ........ 
ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาดังกล่าวเป็นอย่างดีโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนเป็น      
ผู้ค้ าประกัน (นาย/นางสาว).................................นามสกุล................................. หาก (นาย/นางสาว).......................... 
นามสกุล..................................กระท าผิดสัญญาดังกล่าวไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ข้าพเจ้า
ยินยอมช าระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวทั้งสิ้นทุกประการให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
โดยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรไ์ม่จ าต้องเรียกให้ (นาย/นางสาว)...........................นามสกุล............................ 
ช าระหนีก้อ่น และข้าพเจ้ายินยอมรับผดิชอบตามสัญญานีต้ลอดไปจนกวา่จะมีการช าระหนีค้รบถว้นแล้ว 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้ายอมรับรู้ และยินยอม ในการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะได้ผ่อนเวลา หรือผ่อน
จ านวนเงินในการช าระหนีต้ามสัญญา หรอืผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าวให้แก ่(นาย/นางสาว) 
......................................นามสกุล........................................ในทุกกรณี โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ขา้พเจ้าทราบกอ่น 
และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดในฐานะผู้ค้ าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะได้มีการ ปฏิบัติหรือช าระหนี้
ตามสัญญาดังกล่าวครบถว้นแล้ว 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายินดีที่จะให้การดูแล ว่ากล่าวตักเตือน หรอืสนับสนุนในสิง่ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 
ทั้งด้านการศึกษา กจิกรรมดา้นศิลปวัฒนธรรม และความประพฤติ ตามเจตนารมณ์ของโครงการรับผู้มีความ 
สามารถทางดา้นศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ของ (นาย/นางสาว).......................................... 
นามสกุล......................................ทุกประการ 
 ข้อ 4. ขา้พเจา้จะไม่เพิกถอนการค้ าประกันตลอดระยะเวลาที่ (นาย/นางสาว).................................... 
นามสกุล..................................... ต้องรับผดิชอบอยู่ตามสญัญาดังกล่าว 
 ข้าพเจา้ไดอ้่านและเขา้ใจข้อความในสัญญาค้ าประกันฉบับนีโ้ดยตลอดแล้ว จงึได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
ส าคัญต่อหน้าพยาน 
 

ลงชื่อ ................................................................ผู้ค้ าประกนั 
        (.............................................................) 
 
ลงชื่อ ................................................................พยาน 
        (.............................................................) 

 

หมายเหตุ  โปรดแนบส าเนาทะเบียนบ้าน  และส าเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง ของผู้ค้ าประกันและพยาน 

ลงนาม...................................(ผู้ให้สัญญา) 



บันทึกยินยอมของคู่สมรส 

 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง)..............................................นามสกุล..............................................คูส่มรสของ 

(นาย/นาง)..................................นามสกุล........................................ยินยอมให้ (นาย/นาง)..............................  

นามสกุล......................................ท าสัญญาค้ าประกันการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ตามโครงการรับผู้

มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ไว้ต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของ (นาย/นางสาว)............................. 

นามสกุล................................ 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................................คูส่มรส 
        (.............................................................) 
 
ลงชื่อ ................................................................พยาน 
        (.............................................................) 
 
ลงชื่อ ................................................................พยาน 
        (.............................................................) 
 
 
 
 
 

บันทกึค ารับรองของผูค้  าประกัน 
 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ไมม่ีคู่สมรสโดย (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ 
 
 
 

 ลงชื่อ ................................................................ผู้ค้ าประกัน 
        (.............................................................) 
วันที่............เดอืน.....................................พ.ศ. ........ 

  
 

 

 

หมายเหตุ  โปรดแนบส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ของคู่สมรส  และพยาน 

ลงนาม...................................(ผู้ให้สัญญา)  



หนังสือค ายินยอมของ บิดา มารดา, บิดาหรอืมารดา หรอืผู้ปกครอง 

  1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง)................................................นามสกุล....................................อายุ......... ปี  
อยู่บ้านเลขที่................ หมู่ที่............ ถนน........................................................ซอย.................... ................... 
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด .................................. 
เก่ียวข้องเป็น..................................................................ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของ  
(นาย/นางสาว)................................................ นามสกุล............................................ ได้รับทราบข้อความในสัญญา
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการ
คัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจ าปี
การศึกษา 2565 ซึ่ง (นาย/นางสาว).............................................นามสกุล...........................................ได้ท าให้ไว้ต่อ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ตามสัญญาเลขที่.......................... ลงวันที่............เดือน.......................................
พ.ศ. .............. แล้ว ยินยอมให้ (นาย/นางสาว)........................................นามสกุล......................... ............ท า
สัญญาดังกล่าวให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท์ุกประการ 
 2. ข้าพเจ้า (นาย/นาง).....................................นามสกุล...................... ....................อายุ ............. ป ี
อยู่บา้นเลขที่..................หมู่ที่..............ถนน......................................................ซอย............ ........................... 
ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต..............................................จังหวดั.................................... 
เก่ียวข้องเป็น..................................................................ผู้ปกครองหรอืผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของ  
(นาย/นางสาว).............................................. นามสกุล.............................................. ได้รับทราบข้อความในสัญญา
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการ
คัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจ าปี
การศึกษา 2565  ซึ่ง (นาย/นางสาว)..............................................นามสกุล..........................................ได้ท าให้ไว้ต่อ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ตามสัญญาเลขที่.......................... ลงวันที่............เดือน........ ..............................
พ.ศ. ............... แล้ว ยินยอมให้ (นาย/นางสาว)..................................นามสกุล....................................          
ท าสัญญาดังกล่าวให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท์ุกประการ 
 
     ลงชื่อ............................................................ผู้ให้ความยินยอม 
            (..........................................................) 
 
     ลงชื่อ............................................................ผู้ให้ความยินยอม 
            (..........................................................) 
 
     ลงชื่อ............................................................พยาน 
            (..........................................................) 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรสโดย (เป็นโสด/คูส่มรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าหนังสือค ายินยอม ฉบับนี้ 
 
     ลงชื่อ............................................................ผู้ให้ความยินยอม 
            (..........................................................) 

หมายเหตุ  โปรดแนบส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ของบิดา, มารดา หรือผู้ปกครอง และพยาน 

ลงนาม...................................(ผู้ให้สัญญา)  



เอกสารแนบประกอบการท าสัญญา 
 

คู่สัญญา 

(ท ำเป็นฉบับจริง จ ำนวน  2  ชุด) 

ผู้ท ำสัญญำกรอกรำยละเอียดในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสำรส าเนาบัตร
ประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ของพยาน ทั้ง 2 คน 
 

สัญญาค้ าประกัน 
(ท ำเป็นฉบับจริง จ ำนวน  2  ชุด) 

ผู้ท ำสัญญำกรอกรำยละเอียดในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสำร ดังน้ี 

         1. กรณผีู้ค้ าประกันโสด 

              - ผู้ค้ าประกัน แนบเอกสารดังนี้  
                   1. ส ำเนำบัตรประชำชน พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
                    2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
               - พยาน 1 คน แนบเอกสารดังนี้  
           1. ส ำเนำบัตรประชำชน พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
                   2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

          2. กรณีผู้ค้ าประกันสมรส 
               - ผู้ค้ าประกัน แนบเอกสารดังนี้ 
   1. ส ำเนำบัตรประชำชน พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
                    2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
                - คู่สมรสผู้ค้ าประกัน แนบเอกสารดังนี้ 
    1. ส ำเนำบัตรประชำชน พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง  
                     2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

       - พยาน 2 คน แนบเอกสารดังนี้ 
    1. ส ำเนำบัตรประชำชน พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
                     2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 

หมายเหตุ : โดยบคุคลทีส่ามารถค้ าประกันได้ เช่น บิดา, มารดา หรือ ผู้ปกครอง เป็นต้น 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

หนังสือให้ความยินยอมบิดา มารดา, บิดาหรอืมารดา หรือผู้ปกครอง 
(ท ำเป็นฉบับจริง จ ำนวน  2  ชุด) 

ผู้ท ำสัญญำกรอกรำยละเอียดในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสำร ดังน้ี  

   1. กรณีผู้ให้ความยินยอม 2 คน 

               - บิดา และ มารดา แนบเอกสารดังนี้ 

      1. ส ำเนำบัตรประชำชน พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

                       2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

                - พยาน แนบเอกสารดังนี้ 

      1. ส ำเนำบัตรประชำชน พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

                       2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง  

          2. กรณผีู้ให้ความยินยอม 1 คน  
               - บิดา หรือมารดา หรือผูป้กครอง  (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า)  
                  แนบเอกสำรดังนี้ 
     1. ส ำเนำบัตรประชำชน พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
                      2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
       - พยาน แนบเอกสารดังนี้ 
                      1. ส ำเนำบัตรประชำชน พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
                      2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 
 
 


