
 

สัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศ 
 

เขียนท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  . 

วันท่ี    13     เดือน       พฤษภาคม          พ.ศ.    2554    . 

ข้าพเจ้า        นางสาวนิชมน  รักชาติไทย                    เกิดเม่ือวันท่ี    20      เดือน       มกราคม         .   

พ.ศ    2520     อายุ    34      ปี ต้ังบ้านเรือนอยู่บ้านเลขท่ี     59/8  หมู่ 10       ซอย ร่วมฤดีสวรรค์       . 

ถนน         นเรศวร          ตําบล/แขวง          โคกโพธิ์             อําเภอ/เขต          โคกโพธิ์                .

จังหวัด    ปัตตานี          บิดาชื่อ     นายงามเทพ  รักชาติไทย      มารดาชื่อ      นางสวยใส  รักชาติไทย   .          

ผู้ซ่ึงได้รับทุนการศึกษาภายในประเทศ ระดับ   ปริญญาเอก       สาขาวิชา  การบัญชี                            . 

ท่ีสถานศึกษา            มหาวทิยาลัยมหาสารคาม                            มีกําหนด         3 ปี                   .

นับต้ังแต่วันท่ี      1     เดือน        มิถุนายน          พ.ศ.       2554        ขอทําสัญญาให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีข้อความดังน้ี 

ข้อ 1 ข้าพเจ้าตกลงรับทุนการศึกษาภายในประเทศจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ เพ่ือศึกษาระดับ  ปริญญาเอก   สาขาวิชา             การบัญชี                                           .  

ท่ีสถานศึกษา           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                          จนกว่าจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

การศึกษาวิชาน้ีตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว 

ข้อ 2 ในระหว่างท่ีข้าพเจ้าได้รับทุนการศึกษาตามสัญญาน้ี ข้าพเจ้ายินยอมอยู่ในความดูแลของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และสถานศึกษาท่ีข้าพเจ้าศึกษาโดยข้าพเจ้าจะเชื่อฟัง ประพฤติ

และปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และสถานศึกษา 

ท่ีข้าพเจ้าศึกษาอยู่โดยเคร่งครัด ท้ังท่ีได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วก่อนวันทําสัญญาน้ี และท่ีจะออกใช้บังคับต่อไป

ภายหน้าด้วย โดยข้าพเจ้าตกลงยินยอมถือว่าระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 

ข้อ 3 ข้าพเจ้าจะอุตสาหะต้ังใจ และเพียรพยายามเล่าเรียนอย่างดีท่ีสุดท่ีจะศึกษาวิชาท่ีได้รับทุน 

ให้สําเร็จโดยเร็วท่ีสุด ข้าพเจ้าจะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดท้ิง ยุติ หรือเลิกการศึกษาก่อนสําเร็จการศึกษาวิชา 

ท่ีได้รับทุนน้ัน เว้นแต่จะยุติหรือเลิกการศึกษาโดยความเห็นชอบ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

จะสนใจแสวงหาความรู้ท่ัวไปเพ่ิมเติมเป็นเนืองนิจ จะประพฤติตนให้สุภาพเรียบร้อย 

สําหรับกรณีที่มีกิจธุระหรือเจ็บป่วยหรือกรณีอื่นใด ข้าพเจ้าจะยื่นใบลาขออนุญาตต่อ

สถานศึกษา และในกรณีท่ีลาเกินกว่า 15 วัน ข้าพเจ้าจะรายงานให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ทราบโดยเร็ว 
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ข้อ 4 ข้าพเจ้าจะไม่ลาออกจากสถานศึกษาท่ีข้าพเจ้าได้ศึกษาก่อนสําเร็จการศึกษา โดยมิได้รับ

ความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเสียก่อน และจะรายงานผลการศึกษาให้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิทราบทุกภาคเรียน 

ข้อ 5 ถ้าข้าพเจ้าไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ในประการหนึ่ง

ประการใด หรือเมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้พิจารณาเห็นว่ามีเหตุอันไม่สมควร 

ให้ข้าพเจ้าคงอยู่ศึกษาต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ดี ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

สั่งเป็นหนังสือให้ข้าพเจ้ายุติการศึกษาหรือพ้นจากการรับทุนได้ 

ข้อ 6 ข้าพเจ้าจะรายงานตัวต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ภายใน 7 วัน 

ก่อนวันสิ้นสุดของสัญญาน้ี ถ้าพ้นกําหนดอายุสัญญาให้ถือว่าผิดสัญญานับต้ังแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดของสัญญา

เป็นต้นไป 

ข้อ 7 เมื่อข้าพเจ้าสําเร็จการศึกษาแล้ว ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะเข้ารับราชการตามคําสั่งของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิทันที และข้าพเจ้าจะรับราชการต่อไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เท่า

ของเวลาท่ีข้าพเจ้ารับทุนการศึกษาระหว่างไปศึกษาต่อตามสัญญาน้ี  

ข้อ 8 ถ้าข้าพเจ้าผิดสัญญาข้อ 7 ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ดังต่อไปน้ี 

ก. ถ้าข้าพเจ้าไม่เข้ารับราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ข้าพเจ้า

ยินยอมรับผิดชดใช้คืนซ่ึงเงินทุน และหรือเงินอ่ืนใดท่ีได้รับไปจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ในระหว่างท่ีศึกษาต่อตามสัญญาน้ี กับเบ้ียปรับอีกหน่ึงเท่าของจํานวนเงินท่ีจะต้องชดใช้คืนดังกล่าว 

ข. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าเข้ารับราชการไม่ครบกําหนดเวลาดังกล่าวในข้อ 7 ไม่ว่าด้วยเหตุใด 

ก็ตาม เงินท่ีจะชดใช้คืนและเบ้ียปรับตามข้อ 8 ก. จะลดลงตามส่วนของเวลาท่ีข้าพเจ้ารับราชการใช้ไปบ้างแล้ว 

ข้อ 9 เงินท่ีชดใช้คืนและเบ้ียปรับตามสัญญาน้ี ข้าพเจ้าจะชําระให้ทันทีนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หากข้าพเจ้าไม่ชําระภายในกําหนดหรือชําระให้แต่ไม่ครบท้ังน้ีจะ

โดยความยินยอมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิหรือไม่ก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้คิดดอกเบ้ีย

จากเงินท่ียังมิได้ชําระในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีด้วย 

ข้อ 10 ในระห่วางท่ีข้าพเจ้าได้รับทุนการศึกษาถ้าข้าพเจ้าต้องยุติการศึกษาตามสัญญาข้อ 5 

หรือศึกษาไม่สําเร็จด้วยประการใด หรือผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ 8 ก็ดี หรือในระหว่างเวลาท่ีข้าพเจ้าเข้ารับ

ราชการตามท่ีกล่าวในข้อ 7 ถ้าข้าพเจ้าประพฤติผิดวินัยจนถึงถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการก็ดี 

ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินทุนคืนให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นจํานวนเงินสองเท่าของ

เงินทุนท่ีได้รับมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หรือลดลงตามส่วนพร้อมท้ังดอกเบ้ียในกรณี

ท่ีไม่ชําระเงินภายในกําหนดหรือชําระแต่ไม่ครบเช่นเดียวกับสัญญาในข้อ 8 และข้อ 9 
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ข้อ 11 ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หักเงินบําเหน็จบํานาญ

หรือเงินอ่ืนใดท่ีข้าพเจ้าจะพึงได้รับจากทางราชการ เพ่ือชดใช้เงินท่ีข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบตามสัญญาน้ีได้ 

ข้อ 12 ถ้าข้าพเจ้ามิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาน้ี ข้าพเจ้ายินยอมให้ฟ้องร้องเรียกเงินท่ีค้าง

ชําระได้ทันทีโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 

ข้อ 13 เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาน้ี ข้าพเจ้าได้จัดให้                            .   

.    นายงามเทพ  รักชาติไทย                      อายุ      55      ปี อยู่บ้านเลขท่ี         59/8  หมู่ 10         .

ตรอก/ซอย     ร่วมฤดีสวรรค์             ถนน       นเรศวร           ตําบล/แขวง          โคกโพธิ์               . 

อําเภอ/เขต           โคกโพธิ์                .จังหวัด              ปัตตานี            ทําสัญญาคํ้าประกันการปฏิบัติ

และรับผิดชอบตามสัญญาน้ีด้วยแล้ว 

ข้าพเจ้าได้อ่านเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอด เห็นว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ 

ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 

(ลงชื่อ)        นิชมน  รักชาติไทย                 ผู้รับทุนการศึกษา 

(      นางสาวนิชมน  รักชาติไทย         ) 

(ลงชื่อ)        นิชมน  รักชาติไทย                 ผู้ให้สัญญา 

(      นางสาวนิชมน  รักชาติไทย         ) 

(ลงชื่อ)                                                ผู้รับสัญญา 

(                                               ) 

(ลงชื่อ)        นางฟ้า  สะสมทรัพย์                พยาน 

(      นางสาวนางฟ้า  สะสมทรัพย์       ) 

(ลงชื่อ)             ภาสกร  คลองหาด             พยาน 

(         นายภาสกร  คลองหาด           ) 
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ข้าพเจ้า                  -                           คู่สมรสของ               -                           . 

.                      -                       ยินยอมให้                           -                     ทําสัญญาฉบับน้ีได้ 

 

(ลงชื่อ)                      -                         ผู้ให้การยินยอม 

(                                               ) 

(ลงชื่อ)                      -                         พยาน 

(                                               ) 

(ลงชื่อ)                      -                         พยาน 

(                                               ) 

 

ข้าพเจ้าเป็นโสด / หม้าย 

 

(ลงชื่อ)        นิชมน  รักชาติไทย                 ผู้ให้สัญญา 

(      นางสาวนิชมน  รักชาติไทย         ) 

 

นิชมน  รักชาติ
ไทย 

นิชมน  รักชาติไทย 


