
 

 

เรียน ผู้รับทุนทุกท่าน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย มีดังนี ้
1. สัญญารับทนุ 2 ฉบับ (ต้นฉบบั และคู่ฉบบั) 
2. สัญญาค ้าประกัน 2 ฉบับ (ตน้ฉบับ และคู่ฉบบั) 
เพื่อป้องกันความผิดพลาดก่อนส่งสัญญาขอให้ผู้รับทุน กรอกข้อมูลดังนี  
1. สัญญารับทนุ ทั ง 2 ฉบบั  
===> กรอกเฉพาะข้อมูลส่วนตวั บรรทัดที่ 6-9 และ ข้อ 6 หน้า 2 ชื่อผู้ค้้าประกัน และ ก. ที่อยู่ผู้รับทุน หน้าที่ 3 
===> ลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ทุกที่ที่เว้นไว้ให้ลงลายมือชื่อผู้รบัทุน มีทั้งหมด 3 ที่ (ลายมือชือ่ในสัญญากับเอกสารแนบ
ต้องตรงกันทุกแห่ง)  
===> ให้ อ.ที่ปรึกษาลงนาม เป็นพยาน 1 ที ่
===> ให้ คณบดีลงนามเปน็พยาน 1 ที่  
2. สัญญาค ้าประกัน ทั ง 2 ฉบบั ผู้ค ้าประกนัเป็น บิดา มารดา ผูป้กครองตามกฎหมาย หรือญาติที่มีสายเลือดเดียวกัน 
===> ผู้ค ้าประกันกรอกข้อมูลส่วนตัวเฉพาะ บรรทัดที่ 1-5  
===> ลงชื่อผู้ค ้าประกัน 1 ที่ กรณีมีคู่สมรส หรือ 2 ที่ กรณีผู้ค้้าไม่มีคู่สมรส 
===> กรณีมีคู่สมรส ให้คู่สมรสกรอกเฉพาะข้อมูลส่วนตัว และลงชื่อให้ความยินยอมด้วย 
3.กรณีผู้รับทุนสมรสแล้ว ต้องทา้หนังสือแสดงความยินยอมของคู่สมรสผู้รับทุน 
===> ให้คู่สมรสกรอกเฉพาะข้อมูลส่วนตัว และลงลายมือชื่อให้ความยินยอมด้วย โดยเอกสารที่จะต้องใช้แนบคือ 
ส้าเนาบัตรประชาชน + สา้เนาทะเบียนบ้าน และ ส้าเนาใบทะเบียนสมรส พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
เอกสารที่ต้องเตรียมมาด้วย (ส้าเนา ต้องลงลายมือชื่อก้ากับดว้ยทุกแผ่นและส้าเนาบัตรทุกประเภทต้องไม่หมดอายุ        
ณ วันท้าสัญญา) เตรียมมาอยา่งละ จ้านวน 2 ชดุ 
1. ส้าเนาบตัร นศ. ผู้รับทนุ 
2. ส้าเนาบตัรประชาชน ผู้รบัทนุ 
3. ส้าเนาทะเบียนบ้าน ผู้รับทุน 
4. ส้าเนาบตัรประชาชน ผู้ค า้ประกัน 
5. ส้าเนาทะเบียนบ้าน ผู้ค า้ประกัน 
6. ส้าเนาบตัรประชาชนของคู่สมรสผู้ค ้าประกนั กรณีผู้ค ้าประกันมีคู่สมรส  
7. ส้าเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสผู้ค ้าประกนั กรณีผู้ค ้าประกันมีคู่สมรส  
8. ส้าเนาบตัรประชาชนของคู่สมรสผู้รับทุน กรณีผู้รบัทุนมีคูส่มรส  
9. ส้าเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสผู้รับทุน กรณีผู้รบัทุนมีคูส่มรส  
10. ส้าเนาบัตรประชาชน พยาน (พยานเปน็บุคคลธรรมดาอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ นไป) 
11.ส้าเนาใบมรณบัตร ส้าเนาใบส้าคัญการหย่า สา้เนาทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 

**หมายเหตุ** 
1.กรอกข้อมูลด้วยปากกาลูกลืน่สีน้้าเงินเท่านั้น 
2. ลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ในเอกสารทุกฉบบัต้องตรงกันกับทีล่งนามในสัญญา  
ส่งเอกสารสัญญาทีง่านทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา (พี่โบ) โทร.044-223115 



 

 

 
 
 
                                                    

      ต้นฉบับ 
สัญญารับทุน “กิตติบัณฑิต” 

แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพื่อศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
สัญญาเลขที่....................... 

 
สัญญารับทุนฉบับนี ท้าขึ น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่........ เดือน .......................

พ.ศ. ......... ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย  อาจารย์ นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล          
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ผู้มีอ้านาจลงนามผูกพัน  
เป็นผู้ให้ทุนในสัญญารับทุน “กิตติบัณฑิต” แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพ่ือศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ตามหนังสือมอบอ้านาจฉบับลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี เรียกว่า       
“ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่ง กับ ……………………......................................................นักศึกษาระดับปริญญา..........................        
รหัสประจ้าตัวนักศึกษา ……...................................สาขาวิชา...................................ส้านักวิชา................................   
ที่อยู่....................................................................................................................................................................................................      
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้...................................................ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี เรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง 

คู่สัญญาทั งสองฝ่ายได้ตกลงท้าสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปนี  

ข้อ 1 ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนการศึกษาและผู้รับทุนตกลงรับทุนการศึกษาตั งแต่ภาคการศึกษาที่ 
............/.................  ถึงภาคการศึกษาที่ ............/.................  โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต” แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพ่ือศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต”แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพ่ือศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559  (เอกสารแนบท้ายสัญญานี ) 

ข้อ 2 เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี  ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี  
                           1) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต”     
แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพ่ือศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 
 
 
ลงชื่อ...........................................................ผู้รับทุน 



 

 

 
และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต”แก่บัณฑิตเกียรตินิยม       
เพ่ือศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559                          
      2) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต” 
ภาคการศึกษา…………………….…................... 

      3) ส้าเนาหนังสือมอบอ้านาจฉบับลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 
         
4) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน ส้าเนาบัตรประจ้าตัวนักศึกษา และส้าเนาทะเบียนบ้าน 

ของผู้รับทุน 

ข้อ 3  ผู้รับทุนตกลงปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษา 
“กิตติบัณฑิต” แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพ่ือศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ลงวันที่        
15 กรกฎาคม 2558 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต”        
แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพ่ือศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559   
ซึ่งรวมถึงภาระหน้าที่ของผู้รับทุน และเงื่อนไขการส้าเร็จการศึกษาของผู้รับทุน รวมทั งแนวปฏิบัติหรือประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอื่นใด ที่เก่ียวข้องกับการได้รับทุนนี   

ข้อ 4  หากผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการส้าเร็จการศึกษาของผู้รับทุนตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต” แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพ่ือศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 และประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต”แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพ่ือศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559  ผู้ให้ทุนขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา        
ให้ความเห็นชอบค้าขอส้าเร็จการศึกษาของผู้รับทุนต่อคณะกรรมการประจ้าส้านักวิชาตามเงื่อนไขการส้าเร็จ
การศึกษาของการรับทุนนี  เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ 5  หากผู้รับทุนสิ นสุดสภาพการรับทุนและเข้ากรณีชดใช้ทุน ตามประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต” แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพ่ือศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี          
เรื่อง การให้ทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต”แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพ่ือศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย      
เทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ผู้รับทุนจะต้องชดใช้ทุนภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั งแต่
วันที่ประกาศสิ นสุดสภาพทุน เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ 6 ผู้รับทุนยินยอมให้..... .......................................................................เป็นผู้ค ้าประกัน        
ตามสัญญารับทุนฉบับนี  

 

ลงชื่อ......................................................ผู้รับทุน  



 

 

                    ข้อ 7 บรรดาค้าบอกกล่าวหรือการให้ความยินยอมหรือความเห็นชอบใด ๆ ตามสัญญานี ต้องท้า
เป็นหนังสือและจะถือว่าได้ส่งไปโดยชอบแล้ว หากได้จัดส่งโดยทางหนึ่งทางใดดังต่อไปนี  คือ 

 -  ส่งมอบโดยบุคคลแก่ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย 
 -  ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
 - โทรสาร แล้วยืนยันเป็นหนังสือโดยเร็วไปยังชื่อและท่ีอยู่ ของคู่สัญญา ดังต่อไปนี  

 ก. ที่อยู่ของผูร้ับทุน          ……………………………..………………………………………… 
                         (ตามทะเบียนบ้าน)        บ้านเลขท่ี ……………………………………………………………. 
 ……………………………….…………………………………………. 
                                                               หมายเลขโทรศัพท์ …………………………………………………. 

 ข. ที่อยู่ของผูใ้ห้ทุน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 111 ถนนมหาวิทยาลัย ต้าบลสุรนารี 
 อ้าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
                                                         โทรศัพท์ 0-4422-3129 
 โทรสาร 0-4422-3115 

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี  ให้ใช้ข้อความในสัญญานี 
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเองหรือมิได้กล่าวไว้ ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามค้าวินิจฉัย
ของผู้ให้ทุน 

สัญญานี ท้าขึ นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึก
ข้อตกลงโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือไว้เป็นส้าคัญต่อหน้าพยานและแต่ละฝ่าย ต่างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 
 
 

 
 
 
  

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

   (....................................................................... )       (....................................................................... ) 
   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์     คณบดีส้านักวิชา.......................                                                                                 

                                                        
                                                            

                                                               

        (ลงชื่อ) ...…………...................………..........ผู้ให้ทุน        (ลงชื่อ) ……….......……….........……….............ผู้รับทุน 
            (อาจารย์ นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย นามวชิัยศิริกุล)                (.......................................................................)        

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์      
                                                        
                                                            

                                                               



 

 

 

 

ต้นฉบับ 
                               สัญญาค ้าประกันการรับทุน “กิตติบัณฑิต” 

 แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพ่ือศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
   ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
เขียนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

                วันที่              เดอืน                   พ.ศ. 
 

ข้าพเจ้า…………………………………………………. อายุ……..ปี สถานภาพ...........อาชีพ ........................ 
รายได้เดือนละ............................... บาท (........................................................) มีความเก่ียวพันกับผู้รับทุน
โดยเป็น................อยู่บ้านเลขท่ี.........……………………………………………………………………………………………….. 
โทรศัพท์ …………………………………. บัตรประจ้าตัวประชาชนเลขที่ .........................................................        
วันออกบัตร.............................................. วันบัตรหมดอายุ...................................................... ซึ่งต่อไปในสัญญา
นี เรียกว่า “ผู้ค้้าประกัน” ขอท้าสัญญาค ้าประกันนี ไว้ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั งอยู่ที่ 111     
ถนนมหาวิทยาลัย ต้าบลสุรนารี อ้าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  30000 โดย อาจารย์ นายแพทย์          
ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งต่อไปในสัญญานี เรียกว่า “ผู้รับค้้าประกัน” ดังต่อไปนี  

ข้อ 1 ผู้ค ้าประกันได้รับทราบข้อความตามสัญญารับทุน “กิตติบัณฑิต”แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพ่ือ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่ง............................................................        
ได้ให้ไว้ต่อผู้รับค ้าประกันตามสัญญาฉบับลงวันที่…………………………………….. แล้ว ผู้ค ้าประกันขอให้สัญญา     
ว่าถ้า............................................................ถูกเรียกร้องให้รับผิดชดใช้เงินให้แก่ผู้รับค ้าประกันเพราะการ
ผิดสัญญารับทุนดังกล่าวนั นแล้ว ผู้ค ้าประกันยินยอมผูกพันรับผิดช้าระเงินให้แก่ผู้รับค ้าประกันตามจ้านวน
เงินที่ระบุไว้ในสัญญารับทุน “กิตติบัณฑิต” แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพ่ือศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                   
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรวมทั งดอกเบี ย ค่าสินไหมทดแทน ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน     
อันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี รายนี  และค่าเสียหายใด ๆ บรรดาที่มหาวิทยาลัยมีสิทธิเรียกร้องกับผู้รับทุนทั งสิ น
ให้แก่มหาวิทยาลัยจนครบถ้วนภายในก้าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ค ้าประกัน     
ช้าระหนี  และผู้ค ้าประกันจะรับผิดตามสัญญาค ้าประกันนี ตลอดไปจนกว่าจะมีการช้าระหนี ครบเต็มตาม
จ้านวน ทั งนี  เป็นจ้านวน ไม่เกิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
 ข้อ 2 ในกรณีทีผู่้รับทุนได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยให้ขยายเวลาศึกษาต่อด้วยทุนหรือเงินอ่ืนใด 
หรือเหตุใด ๆ ก็ตาม และมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ค ้าประกันทราบแล้วให้ถือว่าผู้ค ้าประกันตกลง 
รับเป็นผู้ค ้าประกันผู้รับทุนต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้รับทุนได้รับการขยายเวลาดังกล่าวด้วย   
 
 
        ลงชื่อ......................................................ผู้ค ้าประกัน 



 

 

 

ข้อ 3  สัญญาค ้าประกันนี มีผลใช้บังคับ 18 ปี (สิบแปดปี) นับตั งแตว่ันท้าสัญญารับทุนฉบับนี   
ข้อ 4 ผู้ค ้าประกันจะไม่เพิกถอนการค ้าประกันในระหว่างเวลาที่ต้องผูกพันอยู่ตามสัญญารับทุน 

“กิตติบัณฑิต”แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพ่ือศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ให้ไว้
แก่ผู้รับค ้าประกัน                                                                          

สัญญานี ท้าขึ นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน ผู้ค ้าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี โดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญต่อหน้าพยาน 
 
 

ลายมือชื่อ............................................................ผู้ค ้าประกัน 
(............................................................) 

 
ลายมือชื่อ...............................................พยาน  ลายมือชื่อ............................................พยาน 
         (...................................................)                                 (...................................... ...........) 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................อายุ ............ ปี เป็นคู่
สมรสตามกฎหมายของ นาย/นาง/นางสาว......................................................................... ได้ทราบและเข้าใจ
ข้อความในสัญญาค ้าประกันฉบับลงวันที่ …........ เดือน ................................... พ.ศ…………......... แล้วยินยอมให้ 
นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………………...... ท้าสัญญาค ้าประกันได้ 

   (ลงชื่อ) ……………………………………………...........…….. ผู้ให้ความยินยอม 
    (                                                   )  

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

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

               ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท้าสัญญานี้ 

   (ลงชื่อ) ……………………………………………….........….. ผู้ค ้าประกัน 
    (………………………………………………..........…) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
                                                    

      คูฉ่บับ 
สัญญารับทุน “กิตติบัณฑิต” 

แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพื่อศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
สัญญาเลขที่....................... 

 
สัญญารับทุนฉบับนี ท้าขึ น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่........ เดือน .......................

พ.ศ. ......... ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย  อาจารย์ นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล          
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ผู้มีอ้านาจลงนามผูกพัน  
เป็นผู้ให้ทุนในสัญญารับทุน “กิตติบัณฑิต” แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพ่ือศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ตามหนังสือมอบอ้านาจฉบับลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี เรียกว่า       
“ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่ง กับ ……………………......................................................นักศึกษาระดับปริญญา..........................        
รหัสประจ้าตัวนักศึกษา ……...................................สาขาวิชา...................................ส้านักวิชา................................   
ที่อยู่....................................................................................................................................................................................................      
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้...................................................ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี เรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง 

คู่สัญญาทั งสองฝ่ายได้ตกลงท้าสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปนี  

ข้อ 1 ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนการศึกษาและผู้รับทุนตกลงรับทุนการศึกษาตั งแต่ภาคการศึกษาที่ 
............/.................  ถึงภาคการศึกษาที่ ............/.................  โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต” แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพ่ือศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต”แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพ่ือศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559  (เอกสารแนบท้ายสัญญานี ) 

ข้อ 2 เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี  ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี  
                           1) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต”     
แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพ่ือศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้รับทุน 



 

 

 

และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต”แก่บัณฑิตเกียรตินิยม       
เพ่ือศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559                          
      2) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต” 
ภาคการศกึษา…………………….…................... 

      3) ส้าเนาหนังสือมอบอ้านาจฉบับลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 
         
4) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน ส้าเนาบัตรประจ้าตัวนักศึกษา และส้าเนาทะเบียนบ้าน 

ของผู้รับทุน 

ข้อ 3  ผู้รับทุนตกลงปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษา 
“กิตติบัณฑิต” แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพ่ือศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ลงวันที่        
15 กรกฎาคม 2558 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต”        
แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพ่ือศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559   
ซึ่งรวมถึงภาระหน้าที่ของผู้รับทุน และเงื่อนไขการส้าเร็จการศึกษาของผู้รับทุน รวมทั งแนวปฏิบัติหรือประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอื่นใด ที่เก่ียวข้องกับการได้รับทุนนี   

ข้อ 4  หากผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการส้าเร็จการศึกษาของผู้รับทุนตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต” แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพ่ือศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 และประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต”แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพ่ือศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559  ผู้ให้ทุนขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา         
ให้ความเห็นชอบค้าขอส้าเร็จการศึกษาของผู้รับทุนต่อคณะกรรมการประจ้าส้านักวิชาตามเงื่อนไขการส้าเร็จ
การศึกษาของการรับทุนนี  เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ 5  หากผู้รับทุนสิ นสุดสภาพการรับทุนและเข้ากรณีชดใช้ทุน ตามประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต” แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพ่ือศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี          
เรื่อง การให้ทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต”แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพ่ือศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย      
เทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ผู้รับทุนจะต้องชดใช้ทุนภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั งแต่
วันที่ประกาศสิ นสุดสภาพทุน เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ 6 ผู้รับทุนยินยอมให้............................................................................ เป็นผู้ค ้าประกัน       
ตามสัญญารับทุนฉบับนี  

 

ลงชื่อ......................................................ผู้รับทุน  



 

 

 

                    ข้อ 7 บรรดาค้าบอกกล่าวหรือการให้ความยินยอมหรือความเห็นชอบใด ๆ ตามสัญญานี ต้องท้า
เป็นหนังสือและจะถือว่าได้ส่งไปโดยชอบแล้ว หากได้จัดส่งโดยทางหนึ่งทางใดดังต่อไปนี  คือ 

 -  ส่งมอบโดยบุคคลแก่ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย 
 -  ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
 - โทรสาร แล้วยืนยันเป็นหนังสือโดยเร็วไปยังชื่อและท่ีอยู่ ของคู่สัญญา ดังต่อไปนี  

 ก. ที่อยู่ของผูร้ับทุน          ……………………………..………………………………………… 
                         (ตามทะเบียนบ้าน)        บ้านเลขท่ี ……………………………………………………………. 
 ……………………………….…………………………………………. 
                                                               หมายเลขโทรศัพท์ …………………………………………………. 

 ข. ที่อยู่ของผูใ้ห้ทุน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 111 ถนนมหาวิทยาลัย ต้าบลสุรนารี 
 อ้าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
                                                         โทรศัพท์ 0-4422-3129 
 โทรสาร 0-4422-3115 

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี  ให้ใช้ข้อความในสัญญานี 
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเองหรือมิได้กล่าวไว้ ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามค้าวินิจฉัย
ของผู้ให้ทุน 

สัญญานี ท้าขึ นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึก
ข้อตกลงโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือไว้เป็นส้าคัญต่อหน้าพยานและแต่ละฝ่าย ต่างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 
 
 

 
 
 
  

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

   (....................................................................... )       (....................................................................... ) 
   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์     คณบดีส้านักวิชา.......................                                                                                 

                                                        
                                                            

                                                               

        (ลงชื่อ) ...…………...................………..........ผู้ให้ทุน        (ลงชื่อ) ……….......……….........……….............ผู้รับทุน 
            (อาจารย์ นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย นามวชิัยศิริกุล)                (.......................................................................)        

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์      
                                                        
                                                            

                                                               



 

 

 

 

 

คูฉ่บับ 
                               สัญญาค ้าประกันการรับทุน “กิตติบัณฑิต” 

 แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพ่ือศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
   ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
เขียนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

                วันที่              เดอืน                   พ.ศ. 
 

ข้าพเจ้า…………………………………………………. อายุ……..ปี สถานภาพ...........อาชีพ ........................ 
รายได้เดือนละ............................... บาท (........................................................) มีความเก่ียวพันกับผู้รบัทุน
โดยเป็น................อยู่บ้านเลขที่.........……………………………………………………………………………………………….. 
โทรศัพท์ …………………………………. บัตรประจ้าตัวประชาชนเลขที่ .........................................................        
วันออกบัตร.............................................. วันบัตรหมดอายุ...................................................... ซึ่งต่อไปในสัญญา
นี เรียกว่า “ผู้ค้้าประกัน” ขอท้าสัญญาค ้าประกันนี ไว้ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั งอยู่ที่ 111     
ถนนมหาวิทยาลัย ต้าบลสุรนารี อ้าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  30000 โดย อาจารย์ นายแพทย์          
ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งต่อไปในสัญญานี เรียกว่า “ผู้รับค้้าประกัน” ดังต่อไปนี  

ข้อ 1 ผู้ค ้าประกันได้รับทราบข้อความตามสัญญารับทุน “กิตติบัณฑิต”แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพ่ือ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่ง............................................................       
ได้ให้ไว้ต่อผู้รับค ้าประกันตามสัญญาฉบับลงวันที่…………………………………….. แล้ว ผู้ค ้าประกันขอให้สัญญา     
ว่าถ้า............................................................ถูกเรียกร้องให้รับผิดชดใช้เงินให้แก่ผู้รับค ้าประกันเพราะการ
ผิดสัญญารับทุนดังกล่าวนั นแล้ว ผู้ค ้าประกันยินยอมผูกพันรับผิดช้าระเงินให้แก่ผู้รับค ้าประกันตามจ้านวน
เงินที่ระบุไว้ในสัญญารับทุน “กิตติบัณฑิต” แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพ่ือศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                   
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรวมทั งดอกเบี ย ค่าสินไหมทดแทน ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน    
อันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี รายนี  และค่าเสียหายใด ๆ บรรดาที่มหาวิทยาลัยมีสิทธิเรียกร้องกับผู้รับทุนทั งสิ น
ให้แก่มหาวิทยาลัยจนครบถ้วนภายในก้าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ค ้าประกัน     
ช้าระหนี  และผู้ค ้าประกันจะรับผิดตามสัญญาค ้าประกันนี ตลอดไปจนกว่าจะมีการช้าระหนี ครบเต็มตาม
จ้านวน ทั งนี  เป็นจ้านวน ไม่เกิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
 ข้อ 2 ในกรณีท่ีผู้รับทุนได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยให้ขยายเวลาศึกษาต่อด้วยทุนหรือเงินอ่ืนใด 
หรือเหตุใด ๆ ก็ตาม และมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ค ้าประกันทราบแล้วให้ถือว่าผู้ค ้าประกันตกลง 
รับเป็นผู้ค ้าประกันผู้รับทุนต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้รับทุนได้รับการขยายเวลาดังกล่าวด้วย   
 

       ลงชื่อ......................................................ผู้ค ้าประกัน 



 

 

 

ข้อ 3  สัญญาค ้าประกันนี มีผลใช้บังคับ 18 ปี (สิบแปดปี) นับตั งแตว่ันท้าสัญญารับทุนฉบับนี   
ข้อ 4 ผู้ค ้าประกันจะไม่เพิกถอนการค ้าประกันในระหว่างเวลาที่ต้องผูกพันอยู่ตามสัญญารับทุน 

“กิตติบัณฑิต”แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพ่ือศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ให้ไว้
แก่ผู้รับค ้าประกัน                                                                          

สัญญานี ท้าขึ นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน ผู้ค ้าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี โดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญต่อหน้าพยาน 
 
 

ลายมือชื่อ............................................................ผู้ค ้าประกัน 
(............................................................) 

 
ลายมือชื่อ...............................................พยาน  ลายมือชื่อ............................................พยาน 
         (...................................................)                                 (.................................................) 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................อายุ ............  ปี 
เป็นคู่สมรสตามกฎหมายของ นาย/นาง/นางสาว......................................................................... ได้ทราบ
และเข้าใจข้อความในสัญญาค ้าประกันฉบับลงวันที่ …........ เดือน ................................... พ.ศ…………......... 
แล้วยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………………...... ท้าสัญญาค ้าประกันได้ 

   (ลงชื่อ) ……………………………………………...........…….. ผู้ให้ความยินยอม 
    (                                                   )  

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

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

               ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท้าสัญญานี้ 

   (ลงชื่อ) ……………………………………………….........….. ผู้ค ้าประกัน 
    (………………………………………………..........…) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หนังสือแสดงความยินยอมของคู่สมรสผู้รับทุนกิตติบัณฑิต 
 

ท้าท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                                                                                            
                                                                                       
 

วันที่ ……………. เดือน ...................................... พ.ศ. …………… 

 ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว...............................................................................................................       
อายุ ................ ปี เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส ของนาย/นาง/นางสาว....................................................................
นักศึกษาผู้รับทุน อยู่บ้านเลขที่ .......................หมู่ที่ ..................ตรอก................................ซอย.................... 
ถนน ……………………….........ต้าบล................................อ้าเภอ ....................................จังหวัด .....................
รหัสไปรษณีย์ .................... โทรศัพท์ที่ติดต่อได้..................................................... ........................................ 
 ได้รับทราบข้อความในสัญญาและเข้าใจข้อตกลงตามสัญญารับทุนกิตติบัณฑิตฉบับนี ที่ นาย/นาง/
นางสาว.............................................................ได้ท้าไว้ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามสัญญาฉบับ
ลงวันที่..........เดือน...........................พ.ศ.............................โดยละเอียดแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้ นาย/นาง/
นางสาว …………………………………………….........................ซึ่งเป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า
เข้าท้าสัญญารับทุนกิตติบัณฑิตดังกล่าวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบ  
ในการชดใช้ทุนหาก นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………......................... ไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง ตามสัญญาที่ท้าไว้ทุกประการ 

   (ลงชื่อ) ………………………………………………….. คู่สมรสของผู้รับทุน  
            (…………………………………………………) (ผู้ให้ความยินยอม) 

  

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

                                      ต้าแหน่ง คณบดีส้านักวิชา 

   (ลงชื่อ) ………………………………………………….. พยาน 
                                    (                                            ) 
                                                อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

 
 
 
 
 
 

 


