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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ใบสัญญา 

 
ชื่อ (นาย / นางสาว)..................................................นามสกุล..................................................................................... 
 โดยความเห็นชอบของผู้ปกครอง ขอให้สัญญาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่า 
 1. ข้าพเจ้าจะศึกษาข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งระเบียบ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ให้เข้าใจโดยละเอียดและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 2. ข้าพเจ้ายินยอมที่จะไปศึกษา ณ วิทยาเขตต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือสถานที่อ่ืน   
ตามท่ีมหาวิทยาลัยจะได้ก าหนด เพ่ือให้ครบถ้วนตามหลักสูตร 
 3. ข้าพเจ้ายินยอมรับโทษทัณฑ์ทุกประการอันอาจพึงมีเกิดขึ้น เนื่องจากที่มิได้ปฏิบัติตนให้ เป็นไปตาม
ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
 4. ข้าพเจ้าจะเข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน) กิจกรรม
เสริมหลักสูตร และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น หากไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
ยินยอมที่จะให้มหาวิทยาลัยระงับการยื่นขอจบการศึกษา 
 

ลงชื่อ........................................................................(ตัวบรรจง) 
               ( นิสิต ) 

 
ค ารับรองของผู้ปกครอง 

 
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).........................................................นามสกุล......................................................................... 
อาชีพ...................................................................ต าแหน่ง............................................................................................ 
สถานที่ท างาน...............................................................................................................................................................  
อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่............ซอย............................................ถนน......................................................
ต าบล/แขวง..................................................อ าเภอ/เขต....................................จังหวัด.............. ................................
รหัสไปรษณีย์............................................................โทรศัพท์........................................................โดยข้าพเจ้ามี
ความสัมพันธ์เป็น....................................ของ (นาย/นางสาว) .....................................................................................  
ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “ผู้ที่อยู่ในการปกครองดูแลของข้าพเจ้า” 
 

ขอให้ค ารับรองไว้ต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่า 
 1. ผู้ที่อยู่ในการปกครองดูแลของข้าพเจ้า เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหายและไม่มีโรคภัย 
ไข้เจ็บอันส าคัญประจ าตัวที่ขัดต่อการศึกษา 

2. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะเป็นผู้ว่ากล่าวตักเตือนผู้ที่อยู่ในการปกครองดูแลของข้าพเจ้า ให้ประพฤติปฏิบัติ
ตามข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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 3. ข้าพเจ้าจะเป็นผู้อุดหนุนการเงิน รับผิดชอบชดใช้หนี้สินต่าง ๆ  ซึ่งหากมีขึ้นกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
 4. ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัย เก็บและใช้ข้อมูลทั้งหมด ที่กรอกผ่านระบบข้อมูลประวัตินิสิต ขั้นตอน
การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ รวมถึงลายนิ้วมือ และรูปถ่าย ของผู้ที่อยู่ในการปกครองดูแลของข้าพเจ้า เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยใช้ในการยืนยันตนเพ่ือเข้าห้องเรียน เข้าห้องสอบ การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการรับบริการ ทั้ง
ที่ เกิ ด ขึ้ น ใน ม ห าวิ ท ย าลั ย แ ล ะ ใน ระบ บ อ อ น ไล น์  ซ่ึ งก า รด า เนิ น ก ารนี้  เป็ น ไป เพ่ื อ กิ จ ก า รข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น 

5. ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เก็บข้อมูลและส่งมอบข้อมูลดังต่อไปนี้  ของผู้ที่อยู่ในการ
ปกครองดูแลของข้าพเจ้า ให้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เพ่ือใช้ในการเปิดบัญชีเงินฝาก และท าบัตร
ประจ าตวันิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5.1 เลขประจ าตัวประชาชน 
5.2 ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
5.3 หมายเลขหนังสือเดินทาง และทีอ่ยู่ต่างประเทศ (กรณเีป็นนิสิตต่างชาติ) 
5.4 เพศ 
5.5 วันเดือนปีเกิด 
5.6 สัญชาติ 
5.7 ทีอ่ยู่ 
5.8 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรือ โทรศัพท์บ้าน 
5.9 E-mail 
5.10 เลขประจ าตัวนิสิต 
5.11 รูปถ่าย 
5.12 รหัสบาร์โค้ด (barcode) เพ่ือใช้ในกิจกรรมทางการศึกษา 

 
และเพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงชื่อรับรองไว้เป็นส าคัญ 
 

วันที่..............เดือน.............................................พ.ศ............................... 
 

ลงชื่อ..........................................................................ผู้ปกครอง 
            (..............................................................................) 

ลงชื่อ...................................................................บิดา / มารดา 
              (..............................................................................) 

ลงชื่อ................................................................................พยาน
     (..............................................................................) 
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Kasetsart University 
Pledge / Consent Form 

 

Student’s First Name................................................. Family/Last Name........................................................... 
 With the consents of my parents. I hereby pledge to Kasetsart University that: 

1. I would dutifully study, abide by the university rules and regulations and fulfill all the 
requirements under the undergraduate program I am role in. 

2. I am willing to take courses in other KU campuses, if necessary, to complete the 
requirements of my undergraduate study. 

3. I acknowledge that, consistent with Kasetsart University regulations, I may be subject to 
penalty, including fines or dismissal, if commit a misdeed that defies University rules and 
regulations. 

4. I agree to participate in required University activities such as the Initiation to Knowledge of 
the Land program (Orientation for New students) and other activities supporting University 
causes. I further acknowledge that failure to participate to these activities can be reasons for   
the postponement of my admission or graduation until after fulfillment of the required activity 
participation. 
 

........................................................................... 
       Student’s signature (readable) 

 

Parent/Guardian’s Pledge/Consent  
 

Parent/Guardian’s Name)......................................................... Family Name.................................................... 
Occupation..................................................... Position............................................................................................ 
Work Name and Address: …………….......................................................................................................................  
Home/Contact address: House no.............Street.................................. Sub-district....................................... 
District................................. Province.................................................Country....................................................... 
Post Code........................ Tel. no............................................ Relationship to student................................... 
Student’s name............................................................................................................Here is referred as 
“under my guardianship” 

I hereby certify/pledge/certify/consent to the Kasetsart University that: 
1. The student under my guardianship has a record of good behavior and has never been 

involved in activities that may jeopardize his/her reputation/image and association; also, he/she 
does not have significant illnesses or health problems that would impede his/her abilities to 
successfully continue his/her education at Kasetsart University. 
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2. I certify that I will advise the student under my guardianship to engage in and abide by 
the university rules and regulations; 

3. If the student is not already financially independent, I will provide the financial support 
needed for the student’s studies including all living costs and incidental fees incurred during 
his/her study at Kasetsart University.   

4. I consent to Kasetsart University to record, retain and use the information I am 
providing, to be entered into the student’s personal information file and new student registration 
records, including fingerprints and photos of the student under my guardianship. This information 
may be requested from the student in order to permit entry into the classroom, exam room, 
graduation ceremony, to participate in various activities, to get academic support services        
on campus, or to otherwise participate in  online registration or record-keeping, which shall be 
maintained solely by Kasetsart University. 

5. I consent for Kasetsart University to record and transfer information of the student 
under my guardianship to The Siam Commercial Bank Public Company Limited, (SCB)              
for purposes of opening a Bank Account in the name of the student, and make a KU Student    
ID Card.  Information used includes the following: 

5.1  Identification number 
5.2  Name prefix – Name – Surname (Thai and English) 
5.3  Passport number and foreign address (case of foreign student) 
5.4  Gender 
5.5  Date of birth 
5.6  Nationality 
5.7  Address 
5.8  Mobile and/or home phone no. 
5.9  E-mail 
5.10 KU Student ID no. 
5.11 Photo 
5.12 Barcode and QR code 

 

I affix my signature below to certify that I will abide by my pledge / consent. 
 
Date............. Month............................................. Year............................... 

 
Signature of parent/guardian......................................................................... 
Signature of witness......................................................................................... 


