สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
สัญญาเลขที่………..………/๒๕๖๐
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี อาเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี
เมื่อวันที่…....……เดือน......................................................... พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข
โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ผู้รับมอบอานาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี….ผู้รับมอบ
อานาจจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข..ตามคาสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ ๑๘๔๓/๒๕๕๗ ซึ่งต่อไปในสัญญา
นี้ เรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ฝ่ายหนึ่งกับ .......................................................................................................….
เกิดเมื่อวันที่…….........….เดือน…….........................……….………..พ.ศ…….........…...... อายุ……..........…..ปี
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่………………...................……….................................................…….…….……
ออกให้ ณ……………………….........................……......... วันออกบัตร.................................................................
วั น หมดอายุ บั ต ร......................................…….……....... อยู่ บ้ า นเลขที่ ……………………หมู่ ที่ ........
หมู่บ้าน ..................................ตรอก……………………………………ซอย............................................................
ถนน………………………………….…..ตาบล/แขวง……………….………………อาเภอ/เขต…….………….………………..
จังหวัด………………………………………บิดาชื่อ……………………..………………………………………………………………….
มารดาชื่อ..………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
ซึ่งประสงค์จะเข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ เพื่ อสนองความต้องการของประเทศชาติ ตามโครงการร่วมผลิต
แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยที่รัฐ บาลมีเจตจ านงมุ่งหมายที่จะให้ นักศึกษาแพทย์ทุกคน ทางานหรื อรับราชการเพื่อชาว
ชนบท อันเป็นการสนองความต้องการของประเทศชาติภายหลังสาเร็จการศึกษาแล้ว รัฐบาลจึงมีนโยบาย
สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่าย ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาแพทย์เพื่อให้ได้ คุณภาพและ
มาตรฐานของการจัดการศึกษาวิชาแพทย์ ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทและคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๐ อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขดาเนินการตามโครงการร่วมผลิตแพทย์
เพิ่มเพื่อชาวชนบทดังกล่าวได้ โดยให้นักศึกษาแพทย์ตามโครงการนี้เป็นคู่สัญญากับกระทรวงสาธารณสุขได้
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑.
ผู้รับสัญญาตกลงยินยอมให้ผู้ให้สัญญาเข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โดยมีหลักสูตรการศึกษา ๖ ( หก ) ปี
นับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จนกว่าจะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

/ในระหว่าง…
(ลงชื่อ)……………………………….. นักศึกษาผู้ให้สัญญา

๒
ในระหว่างที่ผู้ให้สัญญาศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาจะต้องประพฤติปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับหรือคาสั่งของทางราชการผู้รับสัญญาและของสถานศึกษาที่ผู้ให้สัญญาศึกษาอยู่ทั้งที่
ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้ว ก่อนหรือภายหลังวันที่ลงนามในสัญญานี้ โดยเคร่งครัด
ข้อ ๒. ในระหว่างที่ผู้ให้สัญญาศึกษาหลักสูตรตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาต้องตั้งใจและเพียรพยายาม
อย่ า งดี ที่ สุ ด ในการศึ ก ษาเล่ า เรี ย น โดยจะไม่ ห ลี ก เลี่ ย ง ละเลย ทอดทิ้ ง พั ก ยุ ติ เลิ ก หรื อ ลาออกจาก
สถานศึ ก ษาที่ ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ไ ปศึ ก ษาก่ อ นส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รดั ง ได้ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
ข้อ ๑ ของสัญญานี้ และจะต้องรายงานผลการศึกษาให้ผู้รับสัญญาทราบทุกภาคเรียนตามแบบรายงาน
และตามระยะเวลาที่ผู้รับสัญญาหรือทางราชการกาหนดภายในกาหนดระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน
นับแต่วันทราบผลการศึกษาของแต่ละภาคเรียน
ข้อ ๓. ภายหลังจากที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว ผู้ให้สัญญาต้องปฏิบัติตามคาสั่งของผู้รับ
สัญญาที่สั่งให้ผู้ให้สัญญาเข้ารับการศึกษาหรืออบรมเพิ่มเติม ณ สถานที่ใดๆ หรือเข้ารับราชการหรือทางาน
ในสถานศึกษา หรือส่วนราชการใด ๆ ในภูมิลาเนาเดิมของผู้ให้สัญญาหรือในส่วนภูมิภาคตามแต่ผู้รับสัญญา
จะมีคาสั่งต่อไป
ในกรณีผู้รับสัญญาสั่งให้ผู้ให้สัญญาเข้ารับราชการหรือทางาน ตามวรรคแรกผู้ให้สัญญาจะต้องรับ
ราชการหรือทางานนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) ปีติดต่อกันไป นับตั้งแต่วันที่ได้กาหนดไว้ในคาสั่ง
โดยผู้ให้สัญญาจะไม่โต้แย้งไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ทั้งสิ้น
ในกรณีผู้ รับสัญญาสั่งให้ผู้ให้สัญญาเข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมเสร็จแล้ว หรือไม่อาจทาการ
ศึกษาอบรมเพิ่มเติมต่อไปจนสาเร็จไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้ให้สัญญาต้องเข้ารับราชการหรือทางาน
ณ แห่งใด ตามที่ผู้รับสัญญาจะมีคาสั่ง และจะต้องรับราชการหรือทางานนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) ปี
ติดต่อกันไปนับแต่วันที่ได้กาหนดไว้ในคาสั่ง โดยผู้ให้สัญญาจะไม่โต้แย้งไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ทั้งสิ้น
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาเข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติม ในระหว่างที่รับราชการหรือทางานตามคาสั่ง
ของผู้รับสัญญา เมื่อผู้ให้สัญญาได้ศึกษาอบรมเพิ่มเติ มเสร็จแล้วหรือไม่อาจทาการศึกษาอบรมเพิ่มเติมต่อไป
จนสาเร็จไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ให้สัญญาต้องกลับเข้ารับราชการหรือทางานต่อไปตามคาสั่งของผู้รับ
สัญญาจนกว่าครบกาหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) ปี โดยไม่นับระยะเวลาระหว่างเข้ารับการศึกษา
อบรมเพิ่มเติมรวมคานวณเข้าด้วย
ระยะเวลาการเข้ารับราชการหรือทางานดังกล่าวในวรรคสามและสี่ อาจเปลี่ยนแปลงให้นานกว่าที่
กาหนดไว้ก็ได้ แล้วแต่จะตกลงเพิ่มเติมกันเป็นหนังสือ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าข้อตกลงเพิ่มเติมดังกล่าวเป็น
ส่วนหนึ่งของสัญญานี้

/ข้อ ๔. ในกรณี…
(ลงชื่อ)……………………………….นักศึกษาผู้ให้สัญญา

๓
ข้อ ๔. ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่ยอมเข้ารับราชการหรือทางานตามที่กล่าวใน ข้อ ๓ วรรคแรกหรือ
วรรคสอง ผู้ให้สัญญาจะต้องรับผิดชดใช้เงินให้แก่ผู้รับสัญญา เป็นเงินจานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาท
ถ้วน) ภายในกาหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญาไม่ชาระ
ภายในกาหนดดังกล่าว หรือชาระให้แต่ไม่ครบถ้วน ผู้ให้สัญญาจะต้องชาระดอกเบี้ยในจานวนเงินที่ยังมิได้
ชาระในอัตราร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ต่อปี นับจากวันถัดจากวันครบกาหนดดังกล่าวจนกว่าจะชาระครบถ้วน
อีกด้วย
ในกรณีผู้ให้สัญญารับราชการหรือทางานไม่ครบกาหนดเวลาตามที่กล่าวไว้ในข้อ ๓ วรรคสอง
ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชดใช้เงินจานวนดังกล่าวในวรรคแรกให้แก่ผู้รับสัญญา ตามระยะเวลาที่ไม่ครบ
กาหนดนั้นโดยคิดคานวณลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาเข้ารับราชการ หรือทางาน
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้เข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมไม่ว่าจะสาเร็จหรือไม่ดังกล่าวในข้อ ๓ วรรค
สามหรือวรรคสี่ หากผู้ให้สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ ๔ วรรคแรกและวรรคสองแล้ว นอกจาก
ผู้ให้สัญญาต้องรับผิดดังกล่าวในวรรคแรกและวรรคสองแล้ว ผู้ให้สัญญายังต้องรับผิดชดใช้ ค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ในการศึกษาอบรมเพิ่มเติมภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวในวรรคแรกให้แก่ผู้รับสัญญาด้วย
ข้อ ๕. ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาไม่เข้ารับราชการหรือทางานตามข้อ ๓ วรรคแรก หรือเข้ารับราชการ
หรือทางานไม่ครบกาหนดเวลาตามข้อ ๓ วรรคสอง, วรรคสาม, วรรคสี่และวรรคห้าเพราะถึงแก่ความตาย
เจ็บป่วย พิการ ทุพพลภาพ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และผู้รับสัญญาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ให้
สัญญาไม่อาจหรือไม่สามารถที่จะรับราชการ หรือทางานได้ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องรับผิดตามความในข้อ ๔
ข้อ ๖. ในระหว่างที่ผู้ให้สัญญาปฏิบัติราชการตามความในข้ อ ๓ วรรคสองถึงวรรคห้า หากผู้ให้
สัญญาประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ ผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้
เงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๔
ข้อ ๗. ในกรณีที่ผู้ให้สัญญามีพันธะต้องชาระเงินให้แก่ผู้รับสัญญาตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญายิ นยอม
ให้ผู้รับสัญญาหักเงินใด ๆ ที่ผู้ให้สัญญามีสิทธิได้รับจากทางราชการ เพื่อนาไปชดใช้เงินที่ผู้ให้สัญญาต้องรับ
ผิดตามสัญญานี้ได้โดยมิพักต้องบอกกล่าวให้แก่ผู้ให้สัญญาทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
ข้อ ๘. ในวันทาสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาได้จัดให้ …………………………...................................………………
ทาสัญญาค้าประกันความรับผิดและการปฏิบัติตามสัญญานี้ของผู้ให้สัญญาด้วยแล้ว
ในกรณีผู้ค้าประกันถึงแก่กรรม หรือถูกศาลมีคาสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีคาพิพากษาให้
ล้มละลาย หรือผู้รับ สัญญาเห็น สมควรให้ ผู้ให้ สัญญาเปลี่ ยนผู้ ค้าประกัน ผู้ใ ห้สัญญาจะต้องจัดให้ มีผู้ค้า
ประกันรายใหม่มาทาสัญญาค้าประกันแทน ภายในกาหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้าประกันเดิม
ถึงแก่กรรม หรือถูกศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีคาพิพากษาให้ล้มละลาย หรือวันที่ผู้ให้สัญญา
ได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญาให้เปลี่ยนผู้ค้าประกันแล้วแต่กรณี ถ้าผู้ให้สัญญาไม่จัดให้มีผู้ค้าประกันรายใหม่มา
ทาสัญญาค้าประกันแทนภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับสัญญามีสิทธิเพิกถอนการอนุญาตตามสัญญานี้ได้
และผู้ให้สัญญายินยอมให้นาความในสัญญา ข้อ ๔ มาใช้โดยอนุโลมในทานองเดียวกัน
/ข้อ ๙. ระเบียบ…
(ลงชื่อ)……………………………….นักศึกษาผู้ให้สัญญา

๔
ข้อ ๙. ระเบียบข้อบังคับหรือคาสั่งของทางราชการของผู้รับสัญญาและ/หรือของสถานศึกษาที่
ผู้ให้สัญญาศึกษาอยู่ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันหรือจะมีการแก้ไ ขเพิ่มเติมในภายหน้าให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญานี้ด้วย
สัญญานี้ทาขึ้นเป็น ๔ ( สี่ ) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
(ลงชื่อ)........................................................... ผู้ให้สัญญา
(...........................................................)
(ลงชื่อ)........................................................... ผู้รับสัญญา
(...........................................................)
(ลงชื่อ)........................................................... พยาน
(...........................................................)
(ลงชื่อ)......................................................... พยาน
(...........................................................)

๕

สัญญาค้าประกัน
สัญญาทาที่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
วันที่............เดือน..................................พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามที่ นาย/นางสาว .......................................................................................................
(ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา”) ได้รับอนุญาตเข้าศึกษา วิชาแพทยศาสตร์ตามโครงการร่วม
ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...ตามสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชา
แพทยศาสตร์ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท สัญญาเลขที่................./๒๕๖๐ ลงวันที่
............เดือน..........................พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาการเป็นนักศึกษา” นั้น
ข้าพเจ้า................................................................................................................................
ผู้ค้าประกัน นาย/นางสาว ................................................................................................อายุ..............ปี
อาชีพ..............................................ตาแหน่ง.................................................สังกัด.........................................
อยู่บ้านเลขที่....................................ซอย........................................... ถนน...................................................
ตาบล/แขวง......................................อาเภอ/เขต......................................จังหวัด...........................................
คู่สมรสชื่อ.........................................................................................เกี่ยวพันกับผู้ให้สญ
ั ญาโดยเป็น...............
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“ผู้ค้าประกัน” ตกลงทาสัญญาค้าประกันให้ไว้แก่ผู้รับสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู ้ค้ าประกัน ยอมตกลงผูก พัน ตนเข้า ค้ าประกัน ผู ้ใ ห้ส ัญ ญาต่อ ผู ้ร ับ สัญ ญา
กล่าวคือ ถ้าผู้ให้สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใดๆ ผู้ค้าประกัน
ยิน ยอมช าระหนี้ ไม่เกิน กว่าจานวนเงินที่ผู้ ให้ สัญญาต้องรับผิ ดตามข้อผู กพันที่ระบุไว้ในสั ญญาการเป็น
นักศึกษาดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้รับสัญญาทันทีที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับสัญญา และผู้ค้าประกันจะรับผิด
ตามสัญญานี้จนกว่าจะมีการชาระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจานวน
ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาได้รับอนุญาตจากผู้รับสัญญาให้ขยายเวลาเพื่อศึกษาต่อด้วยทุนหรือ
เงินอื่นใดก็ตาม แม้การขยายเวลาต่อนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิช าระดับการศึกษาหรือสถานศึกษา
ไปจากเดิม และผู้รับสัญญาได้แจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบแล้ว ให้ถือว่าผู้ค้าประกันตกลงรับเป็นผู้ค้าประกัน
ผู้ให้สัญญาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญาได้ขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อดังกล่าวด้วย
ข้อ ๒. ในกรณีที่ผู้รับสัญญาผ่อนเวลาหรือผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้ตามสัญญาการเป็น
นักศึกษาให้แก่ผู้ให้สัญญาโดยได้แจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบและผู้ค้าประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือ
ผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้นั้น ให้ถือว่า ผู้ค้าประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจานวนเงิน
ในการชาระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้าประกันและจะรับผิดในฐานะผู้ค้าประกันตาม
สัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชาระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจานวน
ข้อ ๓. ผู้ค้าประกันจะไม่เพิกถอนการค้าประกันไม่ว่ากรณีใดๆ ตราบเท่าที่ผู้ให้สัญญายัง
ต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาการเป็นนักศึกษา
สัญญา...
(ลงชื่อ)........................................ผู้ค้าประกัน

(ลงชื่อ)................................ นักศึกษาผู้ให้สั ญญา

๖
สัญญานี้ทาขึ้น ๔ ( สี่ ) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ค้าประกันได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
(ลงชื่อ)........................................................................ผู้ค้าประกัน
(........................................................................)
(ลงชื่อ)........................................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
(........................................................................)
(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
(........................................................................)
(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
(........................................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส ( เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ทาสัญญานี้
(ลงชื่อ)........................................................................ผู้ค้าประกัน
(........................................................................)

(ลงชื่อ)……………………………….นักศึกษาผู้ให้สัญญา

๗

หนังสือแสดงความยินยอม
เขียนที่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้าพเจ้า...............................................................................................................อายุ...............ปี
อยู่บ้านเลขที่......................... ถนน.........................................ตาบล/แขวง....................................................
อาเภอ/เขต.......................................... จังหวัด...................................เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย
ของ นาย/นางสาว ............................................................................................ นักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทโดยเกี่ยวข้องเป็น..........................ได้อ่านและเข้าใจข้อความ
ในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ที่ นาย/นางสาว ........................
................................................................................ ได้ทาให้ไว้ต่อกระทรวงสาธารณสุข ตามสัญญาแก้ไข
เพิ่มเติมสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
สัญญาเลขที่..................../๒๕๖๐ ฉบับลงวันที่...................เดือน...............................................พ.ศ. ๒๕๖๐
แล้วขอแสดงความยินยอมในการที่ นาย/นางสาว .........................................................................................
ได้ทาสัญญาดังกล่าวให้ไว้ต่อกระทรวงสาธารณสุข ทุกประการ
(ลงชื่อ)................................................ผู้แทนโดยชอบธรรมของนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
(...............................................)
(ลงชื่อ)................................................พยาน
(................................................)
(ลงชื่อ)................................................พยาน
(................................................)

(ลงชื่อ)........................................นักศึกษาแพทย์ผู้ให้สัญญา

