
 สมัครสมาชิกใหม New Member     

 ตออายุบัตรสมาชิก Renewal Member 

 

 

ใบสมัครสมาชกิสนามเทนนสิ สนามแบดมินตัน และสนามอินทรีจันทรสถิตย 

สํานักการกฬีา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

Registration Form: Tennis and Badminton Courts, Sport Office, Kasetsart University 

ราย 1 ป (Annual) 

 

      วันท่ี (Date)…………... / เดือน (Month)………………… / ป (Year)……………... 

 

ขาพเจา ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว/นาง (Name)…………………………………………………….................………….อายุ (Age)………......……………….. 

ท่ีอยู (Address)………………………………………………………………..โทรศัพท (Phone number)……………….........................……………........……. 

อาชีพ(Occupation)……………………….............……….....เลขบัตรประชาชน (ID card number)…...........................................................…… 

  

 สมาชิกประเภท ประชาชนท่ัวไป       1,200 บาทตอคนตอป 

(Fifth group of member: Individual       1,200 bath/per year/per person) 

 ขาพเจาขอสมัครเปนสมาชิกกีฬาโดยขอชําระคาสมัครสมาชิกเปนจํานวนเงิน………………..........................……………บาท (………………………….) 

I would like to register as a member and pay registration fee in the amount of ………........………bath (………………………….) 

 

 ขาพเจาจะปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งเก่ียวกับระเบียบและขอบังคับวาดวยการใชสนามกีฬาและสถานท่ีดังน้ี 

I will behave in accordance with the following rule and regulation concern the building and field usage. 

1. ขาพเจาจะปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตางๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ีเก่ียวของกับการใชสนามกีฬา 

    I will follow all the rules and regulations concern the use of the courts. 

2. ขาพเจาจะรับผดิชอบเก่ียวกับทรัพยสินท่ีนําตดิตัวมาดวยตนเอง เมื่อเกิดชํารุดเสียหาย ขาพเจาจะไมถือวาเปนความผดิของมหาวิทยาลัย และไมเรียกรอง

คาเสียหายใดๆ 

    I will be aware of my belonging. In the case of damaged or lost, I agree not to raise the said events to make any claim against. 

3. เมื่อเกิดอุบัติเหตุอันเน่ืองมาจากการบาดเจ็บ เจ็บปวย หรือถึงแกชีวิต ขาพเจาจะรับผิดชอบตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึนดวยตนเอง โดยไมถือวาเปนความผิดของ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร และจะไมเรียกรองคาเสยีหายใดๆ 

    If there are any cases of accident, injury, illness and death due to my carelessness, I agree not to raise the said events to make 

any claim against. 

ขาพเจาขอรับรองวารายละเอียดขางตนเปนความจริง 

I certify that the statements above are true in every aspect. 

 

 

วิธีการใชสนามกฬีาเทนนสิ และสนามกฬีาแบดมินตัน ใหผูขอใชปฏิบัติดังนี้ 

How to use Tennis and Badminton courts 

1. แจงความจํานงลวงหนา พรอมชําระคาธรรมเนียมการใชสนามตามอัตราท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

    You have to contact sport office staff and pay service fee before using. 

2. จองสนามลวงหนาไดวันละหน่ึงครั้ง ครั้งละไมเกิน 2 ช่ัวโมง ยกเวนจองเพ่ือการแขงขัน 

    You can only book the court in advance 1 time per day (no more than 2 hours per time) except for competition. 

3. ผูจองสนามจะตองเปนสมาชิกตามท่ีไดกําหนดไว และจะตองเปนผูรวมใชสนามดวยทุกครั้ง 

    The person who books the court must be the member in one of five group of member. He/she also have to be the one who use 

the court. 

4. แสดงบัตรสมาชิกหรือหนังสือท่ีไดรับอนุญาตใหใชสนามพรอมใบเสร็จรับเงินตอเจาหนาท่ีสนาม 

รูป 1 น้ิว 

PHOTO 



    You have to show your member card or permission to use the court with the receipt to sport office staff. 

5. หามใชสนามเพ่ือการหารายได ยกเวนการหารายไดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

    Using the court to earn money is forbidden except for Kasetsart University. 

6. ผูขอใชตองปฏิบัติตามประกาศของสํานักการกีฬา และประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยางเครงครัด 

    The person who uses the court has to follow the rules and regulations from Sport office and Kasetsart University strictly. 

 

          

 

 

ขาพเจาไดอานและยอมรับเง่ือนไข 

I HAVE READ AND ACCEPT TERM  

 

        ลงช่ือ (SIGNATURE) ________________________________ 

                  ลายมือตัวบรรจง (HAND WRITE) ______________________________ 

     วันท่ีสมัคร (APPLIED DATE) _______/__________________/_______  

  

เอกสารประกอบการสมคัร   

1. สําเนาเอกสารตามประเภทสมาชิกท่ีสมัคร   

 ประเภทท่ี 1 :  สําเนาบัตรนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

        สําเนาบัตรนักเรียนโรงเรยีนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ประเภทท่ี 2 :  สําเนาบัตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือสําเนารับรองจากหนวยงาน 

 ประเภทท่ี 3 :  สําเนาบัตรประชาชน 

2. รูปถายขนาด 1 น้ิว 2 รูป 

3. เงินคาสมัคร 

REGISTERING DOCUMENT 

1. DUPLICATE (SEPARATE BY THE GROUP OF MEMBER) 

 GROUP 1 :  COPY OF KU STUDENT CARD 

                COPY OF KUS STUDENT CARD  

 GROUP 2 :  COPY OF PERSONNEL CARD  

 GROUP 3 :  COPY OF ID CARD 

2. 1 INCH FACE PHOTO ( 2 PHOTO) 

3. FEE   

 

ติดตอสํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หองจองคอรด 

02-9428772 ตอ 122 

 


