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เลขที่สญ
ั ญา.........................
ลงวันที่.................................

หนังสือสัญญายืนยันเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เขียนที่..........................................................
วันที่...........เดือน.....................พ.ศ...............
ส่วนที่ 1
สั ญ ญายื น ยั น การเข้ า ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เวสเทิ ร์ น ฉบั บ นี้ ท าขึ้ น ระหว่ า งมหาวิ ท ย าลั ย เวสเทิ ร์ น (ฝ่ า ยหนึ่ ง )
กับ นาย/นาง/นางสาว..................................................................... บัตรประชาชนเลขที่....................................... อายุ......................ปี
เกิดวันที่............ เดือน............................... พ.ศ................ บ้านเลขที่............... หมู่ที่............. ซอย......................... ถนน..........................
แขวง/ตาบล.......................... เขต/อาเภอ........................... จังหวัด......................... รหัสไปรษณีย์................ โทรศัพท์............................
ซึ่งเป็นผู้สิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คณะ.......................................... สาขาวิชา.......................... ปีการศึกษา.........................
ซึ่งต่ อไปนี้เรี ยกว่ า “ผู้ให้ สัญญา” (อีก ฝ่ายหนึ่ง) เป็นผู้ ที่ได้ รับการคั ดเลื อกเข้าศึ กษา ในมหาวิทยาลัย เวสเทิร์ น
ผู้ให้สัญญาขอทาสัญญายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ให้ไว้แก่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทาสัญญากันมีข้อความ
ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1) ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาให้ สั ญ ญาว่ า จะปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ ก ฎเกณฑ์ ประกาศ ค าสั่ ง หรื อ มติ อื่ น ใดของ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ทั้งที่มีบังคับใช้อยู่แล้วในวันที่ผู้ให้สัญญาลงนามในสัญญานี้และที่จะมีออกใช้ข้อบังคับต่อไป ในภายภาคหน้า
และผู้ให้สัญญาตกลงยินยอมถือว่าระเบียบ กฎเกณฑ์ ประกาศ คาสั่ง หรือมติต่างๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
ข้ อ 2) ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาช าระเงิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ได้ แ ก่ ค่ า ธรร มเนี ย มแรกเข้ า
ค่าลงทะเบียนเรียนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นเงิน ............................. บาท (.............................................) เพื่อเป็นก ารแสดง
เจตจานงในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
-ในกรณีที่ ผู้ ใ ห้สั ญ ญาไม่ ส ามารถชาระเงิ น ลงทะเบี ยนเรี ยนภายในระยะเวลาที่ ก าหนด ผู้ใ ห้ สั ญญายิ นยอมให้
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาทันที
-และในกรณีที่ผู้ให้สัญญาขอสละสิทธิการเข้าศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ผู้ให้สัญญายินดีให้มหาวิทยาลัย ฯ ริบเงิน
ค่าใช่จ่ายที่ได้รับชาระไว้แล้วทั้งหมดโดยไม่เรียกร้องใดๆ จากมหาวิทยาลัยฯ
ข้อ 3) หากผู้ใ ห้สั ญญาไม่ป ฏิบั ติต ามสัญ ญานี้ไ ม่ว่ ากรณี หนึ่ ง กรณี ใด ผู้ ให้ สัญ ญาตกลงยิน ยอมให้ ม หาวิท ยาลั ย
เวสเทิร์น ตัดสิทธิหรือตัดชื่อของผู้ให้สัญญาออกจากการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ทันที
ลงนาม.................................................ผู้ให้สัญญา (ผู้ปกครอง)
(.................................................)
ลงนาม..................................................ผู้ให้สัญญา (นิสิต)
(.................................................)
ลงนาม..................................................ผู้รับสัญญา
(.................................................)
ลงนาม..................................................พยาน
(.................................................)

หนังสือสัญญายืนยันเข้าศึกษา
ส่วนที่ 2
(หนังสือคายินยอมของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง)
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................ นามสกุล........................................................ อายุ ................. ปี
อยู่บ้านเลขที.่ ........................ หมู่ท.ี่ .................. ถนน................................................................ ซอย.........................................................
ตาบล/แขวง...................................................... อาเภอ/เขต..................................................... จังหวัด.....................................................
เกี่ยวข้องเป็น..................................................... ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของ
(นาย/นางสาว)...................................................................... นามสกุล.................................................................. ได้รับทราบข้อความใน
สัญญาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ตามประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา.......................
ซึ่ง (นาย/นางสาว)............................................................ นามสกุล.................................................. ได้ทาให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตามสัญญาเลขที่................................................. ลงวันที่............................... เดือน................................................. พ.ศ. ........................
แล้ว ยินยอมให้ (นาย/นางสาว)................................................... นามสกุล...................................................... ทาสัญญาดังกล่าวให้ไว้ต่อ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ทุกประการ
2. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................ นามสกุล........................................................ อายุ ................. ปี
อยู่บ้านเลขที.่ ........................ หมู่ท.ี่ .................. ถนน................................................................ ซอย.........................................................
ตาบล/แขวง...................................................... อาเภอ/เขต..................................................... จังหวัด.....................................................
เกี่ยวข้องเป็น..................................................... ผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของ
(นาย/นางสาว)...................................................................... นามสกุล.................................................................. ได้รับทราบข้อความใน
สัญญาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ตามประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา.......................
ซึ่ง (นาย/นางสาว)............................................................ นามสกุล.................................................. ได้ทาให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตามสัญญาเลขที่................................................. ลงวันที่............................... เดือน................................................. พ.ศ. ........................
แล้ว ยินยอมให้ (นาย/นางสาว)................................................... นามสกุล...................................................... ทาสัญญาดังกล่าวให้ไว้ต่อ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ทุกประการ
ลงชื่อ ...................................................................... ผู้ให้ความยินยอม
( .................................................................. )
ลงชื่อ ...................................................................... ผู้ให้ความยินยอม
( .................................................................. )
ลงชื่อ ...................................................................... พยาน
( .................................................................. )
หมายเหตุ : โปรดแนบ สาเนาบัตรประชาชน , สาเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง และพยาน จานวนอย่างละ 1 ชุด

