
 
 
 
 

สัญญาเข้าศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม  ประจ าปีการศึกษา  ............ 

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหดิล 
      

สญัญาท าที ่ คณะทนัตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล  

    วนัท่ี …………….เดือน………………….. พ.ศ…………… 
 

  ข้าพเจ้า…………................…………..............….…………............................ อาย…ุ….........… ปี 

เกิดเมื่อวนัท่ี …............ เดือน …....................…............พ.ศ. …….............. อยูบ้่านเลขท่ี .........................หมู ่............ 

ตรอก/ซอย .......................................... ถนน .............................................. ต าบล/แขวง ......... ........................ 

อ าเภอ/เขต …….................……….....… จังหวัด …......……………................…… รหัสไปรษณีย์…………...….. 

โทรศพัท์ …....…………...............……....... เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน ................................................................... 

บิดาช่ือ ........................................................................ มารดาช่ือ ............................................................................

  ขอสมคัรเข้ารับการศกึษาในหลกัสตูร  ประกาศนียบตัรวิชาช่างทนัตกรรม ประจ าปีการศึกษา ............  

ที่คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ซึ่งต่อไปในสญัญานีจ้ะเรียกว่า  “มหาวิทยาลยั” และขอให้สญัญาไว้แก่

มหาวิทยาลยั ดงัตอ่ไปนี ้

  ข้อ ๑. ข้าพเจ้าตกลงเข้าศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาช่างทนัตกรรม ทีค่ณะทนัตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล ตัง้แตปี่การศกึษา  ......................  เป็นต้นไป จนกวา่จะส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร 

  ในระหว่างที่ข้าพเจ้าศึกษาในหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาช่างทนัตกรรมตามสญัญานี  ้  ข้าพเจ้า

ยินยอมประพฤติและปฏิบตัิตามระเบียบ   ข้อบงัคบั    หรือค าสัง่ของมหาวิทยาลยัที่ก าหนดหรือสัง่ไว้ทกุประการ      ทัง้ที่

ได้ออกใช้บงัคบัอยู่ก่อนวนัที่ข้าพเจ้าลงลายมือช่ือในสญัญานี  ้  และ/หรือที่จะออกใช้บงัคบัในภายหน้าโดยเคร่งครัด โดย

ข้าพเจ้ายอมให้ถือวา่ระเบียบ ข้อบงัคบั และ/หรือค าสัง่ตา่ง ๆ ดงักลา่ว เป็นสว่นหนึง่ของสญัญานีด้้วย 

  ข้อ ๒. เมื่อข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษาตามหลกัสตูรในสญัญานีแ้ล้ว  ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบตัิให้เป็นไป

ตามค าสัง่ของมหาวิทยาลยั ในการจดัสรรให้ข้าพเจ้าเข้าท างานในมหาวิทยาลยัมหิดล สว่นราชการ หรือองค์การของรัฐอื่น

ใดที่มหาวิทยาลยัเห็นชอบ ติดต่อกนัเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีติดต่อกันตัง้แต่เร่ิมท างานในมหาวิทยาลยั  สว่นราชการ 

หรือองค์กรของรัฐนัน้ 

  ถ้าข้าพเจ้าไม่เข้าท างานตามที่กลา่วในวรรคหนึ่ง ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลยั 

เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึง่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ภายในก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลยัเรียกร้องให้ช าระ 

 

 

ลายมือช่ือ……………………………………….นกัศกึษาผู้ให้สญัญา 

 

หน้า ๑ จาก ๒ 



              ถ้าข้าพเจ้าท างานไม่ครบก าหนดเวลาตามที่กลา่วในวรรคหนึ่ง ไม่ว่าด้วยเหตไุด้รับอนญุาตให้ลาออก 

หรือถกูสัง่ให้ออก หรือถกูสัง่ลงโทษปลดออกหรือไลอ่อก ก่อนครบก าหนดเวลาตามที่กลา่วในวรรคหนึง่ ข้าพเจ้ายินยอมรับ

ผิดชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลยัตามระยะเวลาที่ขาด โดยค านวณลดลงตามสว่นเฉลีย่จากเงินท่ีต้องชดใช้ในวรรคสอง 

  ถ้าการท่ีข้าพเจ้ามิได้เข้าท างานตามความในวรรคสอง  หรือท างานไมค่รบก าหนดเวลาดงักลา่วในวรรค

สาม เป็นเพราะเหตทุี่ข้าพเจ้าเจ็บป่วย หรือพิการ และมหาวิทยาลยัได้พิจารณาแล้ว เห็นวา่ข้าพเจ้าไม่อาจ หรือไม่สามารถ

ที่จะท างานได้ ข้าพเจ้าไมต้่องรับผิดตามที่ระบไุว้ในวรรคสองหรือสาม แล้วแตก่รณี 

  ข้อ ๓. ข้าพเจ้าสญัญาว่าจะชดใช้เงินทัง้หมดที่ข้าพเจ้าจะต้องช าระตามที่ระบไุว้ในข้อ ๒. ให้แก่

มหาวิทยาลยัภายใน  ๓๐ (สามสิบ)  วนั นบัแต่วนัที่ข้าพเจ้าได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลยัให้ชดใช้เงิน หากข้าพเจ้าไม่ช าระ

เงินดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายในก าหนดไม่ว่าด้วยเหตใุด ๆ ก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้คิดดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ ๑๕ ต่อปี

ด้วย 

  ข้อ ๔. ข้าพเจ้าไมต้่องรับผิดชอบตามสญัญานี ้ ในกรณีตอ่ไปนี ้

  ๔.๑ ตาย 

   ๔.๒ เจ็บป่วยหรือพิการ และมหาวิทยาลยัพิจารณาแล้วเห็นวา่ข้าพเจ้าไมอ่าจ หรือ 

ไมส่ามารถศกึษา รับราชการหรือท างานได้ 

   ๔.๓ ได้รับอนมุตัิให้ลาไปศกึษาตอ่โดยทนุของรัฐบาล  หรือทนุขององค์การอื่นใด   และ  

มหาวิทยาลยัพิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว 

  ๔.๔ เหตอุื่นใดที่มหาวิทยาลยัพิจารณาแล้วเห็นวา่มีเหตอุนัควรท่ีข้าพเจ้าจะไมต้่องรับผิดชอบ 

 ข้อ ๕. ข้าพเจ้ายอมรับรู้วา่ เมื่อข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษาแล้ว หากมหาวิทยาลยัไม่รับ หรือไม่จดัสรร

ให้ข้าพเจ้าเข้าท างานในสว่นราชการ หรือองค์การของรัฐ ไมว่า่ด้วยเหตใุด ๆ ก็ตาม ข้าพเจ้าจะไมเ่รียกร้องสทิธิใด ๆ จาก 

มหาวิทยาลยั โดยข้าพเจ้าถือวา่มหาวิทยาลยัไมม่ีข้อผกูพนัในการท่ีจะต้องหาสถานท่ีท างานให้ข้าพเจ้า และให้ถือวา่ 

ข้าพเจ้าหลดุพ้นข้อผกูพนัตามสญัญานีด้้วย 

  ข้อ ๖. เพื่อเป็นหลกัประกนัในการปฏิบตัิตามสญัญานี  ้ ข้าพเจ้าได้จดัหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิ และ/

หรือหลกัทรัพย์ ซึง่มหาวิทยาลยัเห็นสมควรมาท าสญัญาค า้ประกนัข้าพเจ้า ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลยัก าหนด และ

ในกรณีที่มหาวิทยาลยัเห็นสมควรให้ข้าพเจ้าเปลีย่นผู้ค า้ประกนั และ/หรือหลกัทรัพย์ค า้ประกนั ข้าพเจ้าจะปฏิบตัิตามทกุ

ประการ 

  ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสญัญานีด้ีแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐานตอ่หน้าพยาน 

 

ลายมือช่ือ………………………………....นกัศกึษาผู้ให้สญัญา 

             (…………………………..............) 

ลายมือช่ือ ………………………..………………… ผู้ รับท าสญัญา 

(ศาสตราจารย์ ดร. ทนัตแพทย์หญิง วรานนัท์  บวัจีบ) 

คณบด ีคณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

ลายมือช่ือ………………………………………………..พยาน 

     (…..................……………………...............) 

ลายมือช่ือ………………………………………………..พยาน 

      ( …................……………………...............) 

 

หน้า ๒ จาก ๒ 

 



ติดอากรแสตมป์ 
 

 

สัญญาค า้ประกันการเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม 
 

สญัญาท าที่ คณะทนัตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล 
วนัท่ี............เดือน........................พ.ศ.................... 

 
  ข้าพเจ้าช่ือ...........................................................เกิดเมื่อวนัท่ี.....................................อาย.ุ.........ปี   
อาชีพ..............................................ต าแหนง่.....................................บริษัท/หนว่ยงาน............................................... 
สงักดั.....................................................อยูบ้่านเลขท่ี........................หมูท่ี่.................ตรอก/ซอย................................ 
ถนน.......................................ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต..............................จงัหวดั....................... 
รหสัไปรษณีย์.......................โทรศพัท์บ้าน.........................โทรศพัท์เคลื่อนท่ี.......................ผู้ ถือบตัรประจ าตวัประชาชน 
เลขที่...............................................ดงัปรากฏตามส าเนาแนบท้ายนี ้ คูส่มรสช่ือ (ถ้าม)ี................................................ 
ขอท าสญัญาค า้ประกันฉบับนีใ้ห้ไว้ต่อคณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลยัมหิดล   ซึ่งต่อไปในสญัญานีเ้รียกว่า    
“ มหาวทิยาลัยมหิดล” ดงัมีข้อความตอ่ไปนี ้

  ข้อ ๑. ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา
ช่างทันตกรรม ที่......................................... ..........ซึ่งต่อไปในสัญญานีเ้รียกว่า “ผู้เข้าศึกษา” ได้ท าให้ไว้ 
ตอ่มหาวิทยาลยั ตามสญัญาฉบบัลงวนัท่ี................เดือน.............................พ.ศ...............ปรากฏตามส าเนาสญัญาเข้า
ศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาช่างทนัตกรรมแนบท้ายสญัญานีแ้ล้ว  ข้าพเจ้าขอให้สญัญาวา่ ถ้าผู้ เข้าศกึษากระท าผิด
สญัญาเข้าศึกษาดงักล่าวที่ได้ให้ไว้ต่อมหาวิทยาลยั เป็นเหตุให้เกิดความรับผิดต้องชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลยั และ
มหาวิทยาลยัได้มีหนงัสอืบอกกลา่วไปยงัข้าพเจ้าภายใน ๖๐ (หกสิบ) วนันบัตัง้แต่วนัที่ผู้ เข้าศึกษาผิดนดัแล้ว ข้าพเจ้าตก
ลงยินยอมรับผิดชดใช้เงินไม่เกินกว่าจ านวนเงินที่ผู้ เข้าศึกษาต้องรับผิดตามข้อผกูพนัที่ระบไุว้ในสญัญาเข้าศึกษาข้างต้น
นัน้ รวมทัง้ดอกเบีย้  คา่สนิไหมทดแทน  ค่าฤชาธรรมเนียม  ค่าภาระติดพนัอนัเป็นอปุกรณ์แห่งหนีร้ายนี ้ และค่าเสียหาย
ใด ๆ บรรดาที่มหาวิทยาลยัมีสิทธิเรียกร้องกับผู้ เข้าศึกษาทัง้สิน้ โดยจะชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลยัจนครบถ้วนภายใน
ก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลยัมีหนงัสอืบอกกลา่วให้ข้าพเจ้าช าระหนี ้และข้าพเจ้าจะรับผิดตามสญัญาค า้ประกนันีต้ลอดไป
จนกวา่จะมีการช าระหนี ้ครบเต็มตามจ านวน ทัง้นีไ้มเ่กินวงเงินค า้ประกนัจ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน) ในกรณีที่มหาวิทยาลยัมิได้มีหนงัสอืบอกกลา่วไปยงัข้าพเจ้าภายใน ๖๐ (หกสิบ) วนันบัตัง้แต่วนัที่ผู้ เข้าศึกษาผิดนดั
ก็ให้ข้าพเจ้าหลดุพ้นจากความรับผิดในดอกเบีย้ค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหนีต้าม
สญัญาเข้าศกึษาดงักลา่วเฉพาะที่เกิดขึน้ภายหลงัจากลว่งพ้น ๖๐ (หกสบิ) วนัแล้ว 
  ในกรณีที่ผู้ เข้าศึกษาได้รับอนมุตัิจากมหาวิทยาลยั ให้ขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม แม้
การขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อนัน้ จะมีการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดบัการศึกษา หรือสถานศึกษาที่ศึกษาไปจากเดิมและ
มหาวิทยาลยัได้มีหนงัสือแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงรับเป็นผู้ค า้ประกนัผู้ เข้าศึกษาต่อไปอีกตลอด
ระยะเวลาที่ผู้ เข้าศกึษาได้รับอนมุตัิให้ขยายเวลาอยูศ่กึษาตอ่ดงักลา่วด้วย 
  ข้อ ๒. หากมีการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนีต้ามสญัญาการเป็นผู้ เข้าศึกษาให้แก่ผู้
เข้าศกึษา โดยมหาวิทยาลยัได้มีหนงัสอืแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ และข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมในการผอ่นเวลาหรือผอ่นจ านวน
เงินในการช าระหนีต้ามสญัญาแล้วนัน้  ให้ถือวา่ข้าพเจ้ายินยอมมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระ
หนีด้งักลา่วเป็นเหตปุลดเปลือ้งความรับผิดของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะรับผิดในฐานะผู้ค า้ประกนัตามสญัญานีต้ลอดไป 

หน้า ๑ จาก ๔ 

 



 
จนกวา่จะมีการช าระหนีค้รบตามจ านวน แตไ่มเ่กินกวา่ระยะเวลาในการก่อหนีค้ า้ประกนัตามที่ก าหนดไว้ ในข้อ ๕ ของ 
สญัญาค า้ประกนันี ้หรือไมเ่กินกวา่ระยะเวลาอยูศ่กึษาตอ่ของผู้ เข้าศกึษาที่ขยายออกไปตามข้อ ๑ วรรคสองของสญัญา 
ค า้ประกนันี ้ 
  ในกรณีที่การพิจารณาอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ผู้ เข้าศึกษาขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อ จะท าให้
ระยะเวลาในการก่อหนีค้ า้ประกนัเกินกว่าระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕ ของสญัญาค า้ประกนันัน้ เมื่อมหาวิทยาลยั
ได้มีหนงัสอืแจ้งไปยงัข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้ยินยอมด้วยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงจะมาท าสญัญาค า้ประกนัฉบบัใหมเ่พื่อให้การ
ค า้ประกนัของข้าพเจ้าครอบคลมุระยะเวลาในการก่อหนีท้ี่จะค า้ประกนัตามที่ผู้ เข้าศึกษาจะได้รับอนมุตัิให้ขยายเวลาอยู่
ศึกษาต่อด้วย  และถึงแม้ข้าพเจ้าจะไม่มาท าสญัญาค า้ประกันฉบบัใหม่  แต่ถ้าหากข้าพเข้าได้ให้ความยินยอมในการ
ขยายเวลาอยูศ่กึษาตอ่แล้ว  ให้ถือว่าข้าพเจ้ายงัตกลงรับเป็นผู้ค า้ประกนัผู้ เข้าศกึษาตอ่ไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้ เข้าศกึษา
ได้รับการขยายเวลาอยูศ่กึษาตอ่ตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ ๑ วรรคสอง ของสญัญาค า้ประกนันี ้
  ข้อ ๓. ข้าพเจ้าจะไมย่กเลกิเพิกถอนการค า้ประกนัไมว่า่กรณีใด ๆ ตลอดระยะเวลาที่ผู้ เข้าศกึษายงัต้อง
รับผิดชอบอยูต่ามเง่ือนไขในสญัญาเข้าศกึษา 
  ข้อ ๔. เพื่อเป็นหลกัฐานในการค า้ประกนั ข้าพเจ้าขอยืนยนัวา่ข้าพเจ้าเป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิตรงตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่มหาวิทยาลยัก าหนด  โดยมีรายละเอียดในข้อใดข้อหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
  ๔.๑ ข้าพเจ้ามีความเก่ียวพนักบัผู้ เข้าศกึษา โดยเป็น...........................................ของผู้ เข้าศกึษา หรือ  
  ๔.๒ ข้าพเจ้าเป็นข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต าแหน่ง..................................
ระดบั.................................................สงักดั...........................................โดยได้รับเงินเดือน..................................บาท 
(........................................................................) หรือ 
  ๔.๓ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของหลกัทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของข้าพเจ้า และปลอดจาก
ภาระผกูพนัใดๆ ทัง้สิน้ตามกฎหมาย ดงันี ้
  ๔.๓.๑ ที่ดินโฉนดเลขที่..........................................หน้าส ารวจ...............................ระวาง................ 
เนือ้ที่................ไร่...............งาน...............ตารางวา อยูท่ี่ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต............................ 
จงัหวดั.................................ราคาประเมิน.........................................บาท (............................................) 
  ๔.๓.๒  หลกัทรัพย์อื่นๆ ............................................................................................................ 
  ข้าพเจ้าสญัญาว่าจะไม่ท าการจ าหน่าย โอน ก่อหนีส้ิน หรือภาระผกูพนัใดๆ ในทรัพย์สินของข้าพเจ้า
ตามที่ระบใุนข้อ ๔.๓ นี ้ ตลอดระยะเวลาที่สญัญาค า้ประกนัฉบบันีย้งัคงมีผลใช้บงัคบัอยู่ เว้นแต่จะได้รับความยินยอม
เป็นหนงัสอืจากมหาวิทยาลยัก่อน 
  ข้อ ๕. ระยะเวลาในการก่อหนีค้ า้ประกนัตามสญัญานี ้ให้เร่ิมตัง้แตว่นัท่ีผู้ เข้าศกึษาท าสญัญาเข้าศกึษา
หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาช่างทนัตกรรม  จนถึงวนัที่ผู้ เข้าศึกษาได้ปฏิบตัิงานครบถ้วนตามสญัญาเข้าศึกษาดงักลา่ว 
แตไ่มเ่กิน ๑๐ (สบิ) ปี.......................... (................)  เดือน.............................................. (.......................) วนั 
  ข้อ ๖. ที่อยูข่องข้าพเจ้าที่ปรากฎในสญัญาค า้ประกนันี ้ให้ถือเป็นภมูิล าเนาของข้าพเจ้า การสง่หนงัสือ
หรือเอกสารเพื่อบอกกลา่ว แจ้งหรือทวงถามไปยงัข้าพเจ้า ให้สง่ไปยงัภมูิล าเนาดงักลา่ว และถือวา่เป็นการสง่โดยชอบ โดย
ถือว่าข้าพเจ้าได้ทราบข้อความในหนังสือหรือเอกสารดงักล่าว นบัตัง้แต่วันที่หนังสือหรือเอกสารไปถึงภูมิล าเนาของ
ข้าพเจ้า ไมว่า่ข้าพเจ้าหรือบคุคลอื่นใดที่พ านกัอยูใ่นภมูิล าเนาของข้าพเจ้าจะได้รับหนงัสอื หรือเอกสารนัน้หรือไมก็่ตาม 
  หากข้าพเจ้าเปลีย่นแปลงภมูิล าเนา ข้าพเจ้าจะมีหนงัสอืแจ้งเปลีย่นแปลงภมูิล าเนามายงัมหาวิทยาลยั
หรือได้บนัทกึถ้อยค าการเปลีย่นแปลงภมูิล าเนาดงักลา่วให้มหาวิทยาลยัทราบ หากมหาวิทยาลยัได้สง่หนงัสอืหรือเอกสาร 
 

หน้า ๒ จาก ๔ 



 
เพื่อบอกกลา่ว แจ้ง หรือทวงถาม ไปยงัข้าพเจ้าตามที่ปรากฏอยู่ในสญัญาค า้ประกนันี ้ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ทราบข้อความ 
ในหนงัสอืหรือเอกสารดงักลา่วโดยชอบแล้ว 
  ข้าพเจ้าได้อา่นและเข้าใจข้อความในสญัญาค า้ประกนัฉบบันีโ้ดยละเอียดดีแล้ว  จึงได้ลงลายมือช่ือไว้
เป็นส าคญัตอ่หน้าพยาน 
 
 

 (ลงชื่อ)...........................................................ผู้ค า้ประกัน 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า ๓ จาก ๔ 



 

หนงัสือให้ความยินยอมของคูส่มรสผู้ค า้ประกนั 
 
  ข้าพเจ้า...........................................................................อาย.ุ..................ปี  เป็นคู่สมรสตาม
กฎหมายของ.................................................... ........................................ได้รับทราบข้อความในสญัญาค า้ประกัน  
ฉบบัลงวนัที่.....................เดือน.................................................พ.ศ........ ...........แล้ว  ขอให้ความยินยอมในการที่
..............................................................( ช่ือผู้ ค า้ประกัน) ได้ท าสญัญาดงักล่าวให้ไว้ ต่อคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ทกุประการ 
 
 (ลงชื่อ)....................................................คู่สมรสผู้ให้ความยนิยอม 

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

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

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

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

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

 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ไมม่ีคูส่มรสโดย  เป็นโสด    คูส่มรสตาย    หยา่  ในขณะท่ีท าสญัญานี ้ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า ๔ จาก ๔ 



 

หนังสือแสดงความยนิยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม 
 

 

      เขียนที่ คณะทนัตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

วนัท่ี.................เดือน.............................พ.ศ.................. 
 

  ข้าพเจ้า...................................................................................................(บิดา) อาย.ุ..................ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี......................หมูท่ี่...........ตรอก/ซอย............................ถนน................................................................... 
ต าบล/แขวง…………………………………...อ าเภอ/เขต...................................จงัหวดั.........................รหสัไปรษณีย์................. 
โทรศพัท์............................................................ 
  ข้าพเจ้า...............................................................................................(มารดา) อาย.ุ..................ปี 
อยูบ้่านเลขที่......................หมูท่ี่...........ตรอก/ซอย............................ถนน................................................................... 
ต าบล/แขวง…………………………………...อ าเภอ/เขต...................................จงัหวดั.........................รหสัไปรษณีย์................. 
โทรศพัท์.............................................เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของ.......................................................... 
โดยเก่ียวข้องเป็น..............................................................ได้รับทราบข้อความในสัญญาเข้าศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาช่างทนัตกรรม ท่ี.........................................................................................................(ผู้ เข้าศกึษา) 
ได้ท าสญัญาให้ไว้ตอ่ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ตามสญัญาฉบบัลงวนัท่ี.................เดือน.................... 
พ.ศ....................แล้ว ขอแสดงความยินยอมในการท่ี................................................................................(ผู้ เข้าศกึษา) 
ได้ท าสญัญาดงักลา่วให้ไว้ตอ่ คณะทนัตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล ทกุประการ 
 
 
 (ลงชื่อ)...................................................บิดา 

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

 

 (ลงชื่อ).................................................มารดา 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


