รหัสประจาตัวผู้สมัคร……………………………………….....
คณะ...........................................................................
สาขาวิชา...................................................................

นักศึกษากรุณากรอกโครงการ
คัดเลือกตรงเรียนดี
สิทธิ์บตุ รบุคลากร
2B-KMUTT
ทายาทการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Active Recruitment
Direct admission คณะสถาปัตย์ฯ
มูลนิธิ สอวน.
3 จว. ชายแดนใต้
คัดเลือกตรงความสามารถพิเศษ และทุนเพชรพระจอมเกล้า
คัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT
คัดเลือกตรงผ่านระบบเครียริ่งเฮ้าส์
อื่นๆ...................................................

สัญญายืนยันการเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
--------------------------------------------

เขียนที่............................................................................
วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. 25............
สัญญายืนยันการเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีฉบับนี้ทาขึ้นระหว่าง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ฝ่ายหนึ่ง)กับนาย/นาง/นางสาว(1)..........................................................................
บัตรประชาชนเลขที่................................................อายุ..........ปี เกิดวันที่...........เดือน.....................พ.ศ..................
บิดาชื่อ.........................................................................มารดาชื่อ.............................................................................
บ้านเลขที่… …….…หมู่ที่........ซอย.......................ถนน....................................แขวง/ตาบล........................................
เขต/อาเภอ……………………… จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์......................................
E-mail...............................................................จบการศึกษาจากโรงเรียน...............................................................
ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะ..........................................................
สาขาวิชา..................................................................................................................................................................
ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้เ รีย กว่า “ผู้ให้สัญญา” (อีกฝ่า ยหนึ่ง) เป็นผู้ไ ด้รับการคัดเลื อกเข้ า ศึก ษาในมหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ให้สัญญาขอทาสัญญา พร้อมแนบใบชาระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ให้ไว้
แก่มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทาสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ผู้ให้สัญญาตกลงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยจะต้องไม่ ไป
สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจากส่วนกลาง สกอ. (Admissions กลาง) ยกเว้นได้สละสิทธิ์การ
เข้าศึกษา ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกาหนดเท่านั้น จึงจะสามารถดาเนินการสมัครสอบได้ตามต้องการ
ข้อ 2. ผู้ให้สัญญาชาระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาตามมติสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่
7/2551 (28 กรกฎาคม 2551) เรื่องการเก็บค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาสาหรับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยคัดเลือก
เอง เป็นเงิน........................บาท (...................................................) เพื่อเป็นการแสดงเจตจานงในการเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถชาระเงินยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ผู้ให้
สัญญายินดีให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาทันที
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาตามข้อ 1 ผู้ให้สัญญายินยอมให้มหาวิทยาลัยริบเงิน
ตามข้ อ 2 หรือกรณีที่ไ ม่สามารถเข้าศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กาหนด จะถือว่า สละสิทธิ์ ผู้ให้สัญญายิ นยอมให้
มหาวิทยาลัยริบเงินตามข้อ 2 ได้เช่นกัน

ข้อ 3. ผู้ให้สัญญาให้สัญญาว่าจะปฏิ บัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ประกาศ คาสั่ง หรือมติอื่นใดของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทั้งที่มีบังคับใช้อยู่แล้วในวันที่ผู้ให้สัญญาลงนามในสัญญานี้ และที่จะมี
ออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้า และผู้ให้สัญญาตกลงยินยอมถือว่าระเบียบ กฎเกณฑ์ ประกาศ คาสั่ง หรือมติต่าง ๆ
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
ข้อ 4. หากผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ไม่ว่ าข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อ ผู้ให้สัญญาตกลง
ยินยอมให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตัดสิทธิ์หรือตัดชื่อของผู้ให้สัญญาออกจากการเป็นนักศึกษา
ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทันที
(ลงนาม)(1)..............................................................ผู้ให้สัญญา
(..........................................................)
(ลงนาม) ...............................................................มหาวิทยาลัย
(รองอธิการบดี)
(ลงนาม)..........................................................................พยาน
(..........................................................)
(ลงนาม)..........................................................................พยาน
(..........................................................)
คายินยอมของผู้ปกครอง
ข้าพเจ้า (2)...............................................………..ผู้ปกครองของ(1).......................................................…..
เกี่ยวข้องเป็น……………….….…………………...ยินยอมให้(1)…..........................................…………..ทาสัญญาฉบับนี้ได้
(ลงนาม) (2)...................................................ผู้ให้ความยินยอม
(...................................................)
(ลงนาม) (3) ...................................................................พยาน
(....................................................)
(ลงนาม)(4).....................................................................พยาน
(....................................................)

หมายเหตุ

(1) ลงชื่อนักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(2) ลงชื่อผู้ปกครอง
(3) และ (4) ลงชื่อพยานที่เป็นอาจารย์หรือญาติพี่น้องที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์

รหัสประจาตัวผู้สมัคร…6012001234..(รหัสสมัคร)....
คณะ.........คณะวิศวกรรมศาสตร์................................
สาขาวิชา.....วิศวกรรมโยธา.......................................

ตัวอย่าง

นักศึกษากรุณากรอกโครงการ
คัดเลือกตรงเรียนดี
สิทธิ์บตุ รบุคลากร
2B-KMUTT
ทายาทการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Active Recruitment
Direct admission คณะสถาปัตย์ฯ
มูลนิธิ สอวน.
3 จว. ชายแดนใต้
คัดเลือกตรงความสามารถพิเศษ และทุนเพชรพระจอมเกล้า
คัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT
คัดเลือกตรงผ่านระบบเครียริ่งเฮ้าส์

สัญญายืนยันการเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-------------------------------------------ที่อยู่ปัจจุบันของตนเอง

เขียนที่..15/60 หมู่บ้านบางมด แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140...
วันที่....9......เดือน.....มกราคม.....พ.ศ. ..2560.....
สัญญายืนยันการเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีฉบับนี้ทาขึ้นระหว่าง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ฝ่ายหนึ่ง)กับนาย/นาง/นางสาว(1)…………...พอใจ....สรรหา........................................
บัตรประชาชนเลขที่......1234567890000....................อายุ...19...........ปี เกิดวันที่...1.....เดือน...มกราคม..พ.ศ....2542...
บิดาชื่อ..........นายมาก....สรรหา..................................มารดาชื่อ............นางสุขใจ สรรหา...........................................
บ้านเลขที่. .15/60…หมู่ที่........ซอย.......................ถนน....................................แขวง/ตาบล........บางมด.................
เขต/อาเภอ…ทุ่งครุ ............. จังหวัด.........กรุงเทพมหานคร...........รหัสไปรษณีย์....10140...โทรศัพท์.....081-2345678....
E-mail…………..porjai@hotmail.com....................จบการศึกษาจากโรงเรียน.............บางมด................................
ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะ................วิศวกรรมศาสตร์...................
สาขาวิชา.......วิศวกรรมโยธา........................................................................................................................................
ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้เ รีย กว่า “ผู้ให้สัญญา” (อีกฝ่า ยหนึ่ง) เป็นผู้ไ ด้รับการคัดเลือ กเข้ า ศึก ษาในมหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ให้สัญญาขอทาสัญญา พร้อมแนบใบชาระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ให้ไว้แก่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทาสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ผู้ให้สัญญาตกลงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยจะต้องไม่ ไป
สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจากส่วนกลาง สกอ. (Admissions กลาง) ยกเว้นได้สละสิทธิ์การ
เข้าศึกษา ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกาหนดเท่านั้น จึงจะสามารถดาเนินการสมัครสอบได้ตามต้องการ
ข้อ 2. ผู้ให้สัญญาชาระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาตามมติสภาวิ ชาการ ในการประชุมครั้งที่
7/2551 (28 กรกฎาคม 2551) เรื่องการเก็บค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาสาหรับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง
ตามจานวนเงินที่จ่ายจริง
เป็นเงิน... 19,500........บาท (.. หนึ่งหมื่นเก้าพั นห้าร้อยบาทถ้วน ...) เพื่อเป็นการแสดงเจตจานงในการเข้ าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถชาระเงินยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ผู้ให้
สัญญายินดีให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาทันที
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาตามข้อ 1 ผู้ให้สัญญายินยอมให้มหาวิทยาลัยริบเงิน
ตามข้ อ 2 หรือกรณีที่ไ ม่สามารถเข้าศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กาหนด จะถือว่า สละสิทธิ์ ผู้ให้สัญญายิ นยอมให้
มหาวิทยาลัยริบเงินตามข้อ 2 ได้เช่นกัน

ข้อ 3. ผู้ให้สัญญาให้สัญญาว่าจะปฏิ บัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ประกาศ คาสั่ง หรือมติอื่นใดของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทั้งที่มีบังคับใช้อยู่แล้วในวันที่ผู้ให้สัญญาลงนามในสัญญานี้ และที่จะมี
ออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้า และผู้ให้สัญญาตกลงยินยอมถือว่าระเบียบ กฎเกณฑ์ ประกาศ คาสั่ง หรือมติต่าง ๆ
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
ข้อ 4. หากผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อ ผู้ให้สัญญาตกลง
ยินยอมให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตัดสิทธิ์หรือตัดชื่อของผู้ให้สัญญาออกจากการเป็นนักศึกษา
ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทันที
(ลงนาม)(1)..................พอใจ สรรหา..................ผู้ให้สัญญา
(........นางสาวพอใจ สรรหา..........)
(ลงนาม) ...............................................................มหาวิทยาลัย
(รองอธิการบดี)
(ลงนาม)..........................................................................พยาน
(..................................................)
(ลงนาม)..........................................................................พยาน
(..................................................)
คายินยอมของผู้ปกครอง
ข้าพเจ้า (2)……...นายมาก สรรหา............………..ผู้ปกครองของ(1)…......นางสาวพอใจ สรรหา................……..
เกี่ยวข้องเป็น………บิดา….….…………………...ยินยอมให้(1)…..........นางสาวพอใจ สรรหา...…………..ทาสัญญาฉบับนี้ได้
(ลงนาม) (2)...........มาก สรรหา.....................ผู้ให้ความยินยอม
(.........นายมาก สรรหา..................)
(ลงนาม) (3) ...........สุขใจ สรรหา....................................พยาน
(……....นางสุขใจ สรรหา.................)
(ลงนาม)(4).....................................................................พยาน
(..................................................)

หมายเหตุ

(1) ลงชื่อนักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(2) ลงชื่อผู้ปกครอง
(3) และ (4) ลงชื่อพยานที่เป็นอาจารย์หรือญาติพี่น้องที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์

