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เขียนที่............................................................................ 
 วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. 25............ 

 
 สัญญายืนยันการเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับนี้ท าขึ้นระหว่าง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ฝ่ายหนึ่ง) กับนาย/นาง/นางสาว(1)......................................................................... 
บัตรประชาชนเลขที่................................................อาย.ุ.........ป ี เกิดวันที.่..........เดือน.....................พ.ศ.................. 
บิดาชื่อ.........................................................................มารดาชื่อ.............................................................................  
บ้านเลขที…่…….…หมู่ที่........ซอย.......................ถนน....................................แขวง/ต าบล........................................
เขต/อ าเภอ……………………… จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์...................................... 
E-mail...............................................................จบการศกึษาจากโรงเรียน............................................................... 
ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะ............................................................ 
สาขาวิชา.................................................................................................................................................................. 

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” (อีกฝ่ายหนึ่ง) เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ให้สัญญาขอท าสัญญา พร้อมแนบใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ให้ไว้แก่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยท้ังสองฝ่ายได้ตกลงท าสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้  

ข้อ 1. ผู้ให้สัญญาตกลงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยไม่สามารถสมัครสอบ
คัดเลือกในมหาวิทยาลัย/สถาบันที่เข้าร่วมระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษา TCAS ยกเว้นได้สละ
สิทธิ์การเข้าศึกษาตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยและที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จึงจะสมัคร
สอบได้ 

ข้อ 2. ผู้ให้สัญญาช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาตามมติสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  7/2551 
(28 กรกฎาคม 2551) เรื่องการเก็บค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาส าหรับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง เป็นเงิน
........................บาท (...................................................) เพื่อเป็นการแสดงเจตจ านงในการเข้าศึกษาใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถช าระเงินยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ผู้ให้
สัญญายินดีให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาทันที  

รหัสประจ าตัวผู้สมัคร………………………………………..... 
คณะ...........................................................................    
สาขาวิชา................................................................... 

สัญญายืนยันการเข้าศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

-------------------------------------------- 

นักศึกษากรุณากรอกโครงการ 
    
 
 

คัดเลือกตรงเรียนดี             สิทธิ์บุตรบุคลากร 
2B-KMUTT                    ทายาทการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
Active Recruitment        Direct admission คณะสถาปัตย์ฯ 
มูลนิธิ สอวน.                   3 จังหวัด ชายแดนใต้ 
คัดเลือกตรงความสามารถพิเศษ และทุนเพชรพระจอมเกล้า 
คัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT 
อ่ืนๆ.........................................................    
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 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาตามข้อ 1 ผู้ให้สัญญายินยอมให้มหาวิทยาลัยริบเงิน ตามข้อ 
2 หรือกรณีทีไ่ม่สามารถเข้าศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ ผู้ให้สัญญายินยอมให้ มหาวิทยาลัย
ริบเงินตามข้อ 2 ได้เช่นกัน 

  ข้อ 3. ผู้ให้สัญญาให้สัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนใดของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทั้งที่มีบังคับใช้อยู่แล้วในวันที่ผู้ให้สัญญาลงนามในสัญญานี้ และท่ีจะมี 
ออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้า และผู้ให้สัญญาตกลงยินยอมถือว่าระเบียบ กฎเกณฑ์ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติต่าง ๆ 
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

 ข้อ 4. หากผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อ ผู้ให้สัญญาตกลง ยินยอมให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตัดสิทธิ์หรือตัดชื่อของผู้ให้สัญญาออกจากการเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทันที 

 

       (ลงนาม)(1)..............................................................ผู้ใหส้ัญญา 
                                          (..........................................................)  
 

      (ลงนาม) ...............................................................มหาวิทยาลัย 
                                                      (รองอธิการบดี) 

               (ลงนาม)..........................................................................พยาน 
                     (..........................................................)  

      (ลงนาม)..........................................................................พยาน 
                     (..........................................................)  

ค ายินยอมของผู้ปกครอง  

 ข้าพเจ้า (2)...............................................………..ผู้ปกครองของ(1).......................................................….. 
 เกี่ยวข้องเป็น……………….….…………………...ยินยอมให้(1)…..........................................…………..ท าสัญญาฉบับนี้ได้ 
       (ลงนาม) (2)...................................................ผู้ให้ความยินยอม 
                             (...................................................)  

      (ลงนาม) (3) ...................................................................พยาน 
            (....................................................)  

      (ลงนาม) (4) ...................................................................พยาน 
            (....................................................)  

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

ตามจ านวนเงินที่จ่ายจริง 

    

 

 

 

 

    
     

                                                                
          เขียนที่..15/60 หมู่บ้านบางมด แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140... 

 วันที่....9......เดือน.....มกราคม.....พ.ศ. ..2560..... 
 

 สัญญายืนยันการเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีฉบับนี้ท าขึ้นระหว่าง 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/ต าบล........บางมด.................
เขต/อ าเภอ…ทุ่งครุ ........ จังหวัด.........กรุงเทพมหานคร........รหัสไปรษณีย์....10140...โทรศัพท์.....081-2345678.... 
E-mail…………..porjai@hotmail.com....................จบการศึกษาจากโรงเรียน............บางมด................................... 
ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  คณะ...............วิศวกรรมศาสตร์................... 
สาขาวิชา.......วิศวกรรมโยธา..................................................................................................................................... 

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” (อีกฝ่ายหนึ่ง) เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ให้สัญญาขอท าสัญญา พร้อมแนบใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ให้ไว้แก่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยท้ังสองฝ่ายได้ตกลงท าสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้  

ข้อ 1. ผู้ให้สัญญาตกลงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยไม่สามารถสมัครสอบ
คัดเลือกในมหาวิทยาลัย/สถาบันที่เข้าร่วมระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษา TCAS ยกเว้นได้สละ
สิทธิ์การเข้าศึกษาตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยและที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จึงจะสมัคร
สอบได้ 

 ข้อ 2. ผู้ให้สัญญาช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาตามมติสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  7/2551 
(28 กรกฎาคม 2551) เรื่องการเก็บค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาส าหรับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง เป็นเงิน
...19,500........บาท (......หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน.....) เพื่อเป็นการแสดงเจตจ านงในการเข้าศึกษาใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่สามารถช าระเงินยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ผู้ให้
สัญญายินดีให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาทันที  

  

รหัสประจ าตัวผู้สมัคร…6012001234..(รหัสสมัคร).... 
คณะ.........คณะวิศวกรรมศาสตร์................................
สาขาวิชา.....วิศวกรรมโยธา....................................... 

สัญญายืนยันการเข้าศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

-------------------------------------------- 

นักศึกษากรุณากรอกโครงการ 
    
 
 

คัดเลือกตรงเรียนดี             สิทธิ์บุตรบุคลากร 
2B-KMUTT                    ทายาทการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
Active Recruitment        Direct admission คณะสถาปัตย์ฯ 
มูลนิธิ สอวน.                   3 จังหวัด ชายแดนใต้ 
คัดเลือกตรงความสามารถพิเศษ และทุนเพชรพระจอมเกล้า 
คัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT 
อ่ืนๆ.........................................................    
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ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาตามข้อ 1 ผู้ให้สัญญายินยอมให้มหาวิทยาลัยริบเงิน ตามข้อ 
2 หรือกรณีที่ไม่สามารถเข้าศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ ผู้ให้สัญญายินยอมให้ มหาวิทยาลัย
ริบเงินตามข้อ 2 ได้เช่นกัน 

  ข้อ 3. ผู้ให้สัญญาให้สัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอ่ืนใดของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทั้งที่มีบังคับใช้อยู่แล้วในวันที่ผู้ให้สัญญาลงนามในสัญญานี้ และท่ีจะมี 
ออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้า และผู้ให้สัญญาตกลงยินยอมถือว่าระเบียบ กฎเกณฑ์ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติต่าง ๆ 
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

 ข้อ 4. หากผู้ให้สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อ ผู้ให้สัญญาตกลง ยินยอมให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตัดสิทธิ์หรือตัดชื่อของผู้ให้สัญญาออกจากการเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทันที 
 

       (ลงนาม)(1)..................พอใจ  สรรหา..................ผู้ให้สัญญา 
                                          (........นางสาวพอใจ  สรรหา..........)  
 

      (ลงนาม) ...............................................................มหาวิทยาลัย 
                                                      (รองอธิการบดี) 

               (ลงนาม)..........................................................................พยาน 
                     (..................................................)  

      (ลงนาม)..........................................................................พยาน 
                     (..................................................) 
 

ค ายินยอมของผู้ปกครอง  

 ข้าพเจ้า (2)……...นายมาก  สรรหา.......………..ผู้ปกครองของ(1)…......นางสาวพอใจ  สรรหา................…….. 
 เกี่ยวข้องเป็น………บิดา….….…….………...ยินยอมให้(1)…..........นางสาวพอใจ  สรรหา...…………..ท าสัญญาฉบับนี้ได้ 
 
       (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 


