
สัญญาการรับทุนอุดหนุนการศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ประเภททุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (ส าหรับนักศึกษาโปรแกรมก้าวหน้า) 
------------------------------------------ 

 
สัญ ญ านี้ ท าขึ้ น  คณ ะเภ สั ชศาสตร์  มห าวิท ยาลั ยส งขลานคริน ท ร์  วิ ท ย า เขตห าด ให ญ่                           

เมื่อวันที่    เดือน    พ.ศ.    ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิมิตร  วรกุล ต าแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่ง
ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายทีห่นึ่ง กับนักศึกษารับทุน ชื่อ-สกุล       
อยู่บ้านเลขที ่      หมู่      ซอย    ถนน          
แขวง/ต าบล       เขต/อ าเภอ        จังหวัด       
รหัสไปรษณีย ์     บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่          ห มด อายุ
วันที่       ออกให้ ณ ที่ว่าการเขต/อ าเภอ         จังหวัด    ซึ่ ง
ต่อไปนี้ในสัญญานี้ เรียกว่า “นักศึกษาผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง 
ผู้ค้ าประกัน ชื่อ-สกุล       เบอร์โทรศัพท์........................................มีความสัมพันธ์
กับนักศึกษาผู้รับทุนเป็น.................................................  
 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงท าสัญญากันไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 นักศึกษาผู้รับทุน ตกลงรับเงินทุนประเภทยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามจ่ายจริง เพ่ือเข้า
ศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา           
ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี   ปีการศึกษา    ถึง ภาคการศึกษาท่ี   ปีการศึกษา     
 ข้อ 2 นักศึกษาผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ค าสั่งและข้อก าหนดที่ของคณะ/มหาวิทยาลัย และ
ที่จะประกาศบังคับใช้ภายหน้าโดยเคร่งครัด และให้ถือว่าระเบียบ ค าสั่ง และข้อก าหนดดังกล่าวเป็นเงื่อนไข
ส่วนหนึ่งของข้อสัญญานี้ 
 ข้อ 3 นักศึกษาผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานผลการศึกษา และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาให้ผู้ให้ทุนทราบ ตาม
แบบฟอร์มในเอกสารแนบท้าย โดยจะต้องได้ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.25 กรณีที่ผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาค
การศึกษาไม่เป็นไปตามก าหนด และนักศึกษาผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ นักศึกษาผู้รับทุนไม่มีสิทธิ์เสนอ
ขอรับทุนประเภทนี้ได้อีกในภาคการศึกษาถัดไป 
 ข้อ 4 นักศึกษาผู้รับทุน ต้องไม่ได้รับโทษ หรือปฏิบัติตนผิดวินัยนักศึกษา ในระหว่างที่ได้รับทุน 
 ข้อ 5 นักศึกษาผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนบอกเลิกสัญญา และระงับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ตามสัญญานี้โดยผู้รับทุนจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีผลการศึกษาของนักศึกษาผู้รับทุน ไม่ผ่าน
การประเมินจากผู้ให้ทุน 
 การบอกเลิกสัญญา ผู้ให้ทุนจะมีหนังสือแจ้งนักศึกษาผู้รับทุนพร้อมทั้งระบุเหตุแห่งการบอกเลิก
สัญญาการรับทุนฉบับนี้  
 ข้อ 6 หากนักศึกษาผู้รับทุน ไม่ประสงคเ์ข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
    นักศึกษาต้องชดใช้เงินทุนตามที่ได้รับทั้งหมด ทั้งนี้ หากมีกรณียกเว้นการชดใช้ทุน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ให้ทุน 
 ข้อ 7 เอกสารแนบท้ายสัญญานี้  ซึ่งจัดท าขึ้น ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ งของสัญญานี้  ความใดใน
เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้  ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ  และในกรณีที่
เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ให้ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ให้ทุน 
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สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน และเข้าใจข้อความใน

สัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน โดยผู้ให้ทุน 
และนักศึกษาผู้รับทุน ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 
 
ลงชื่อ     ผู้ให้ทุน 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิมิตร วรกุล  ) 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ลงชื่อ    นักศึกษาผู้ได้รับทุน 
(    ) 
 
 

 
ลงชื่อ     พยาน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลือลักษณ์  ล้อมลิ้ม) 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 
ลงชื่อ     พยาน 

(นางสาวปาณิสรา  บุญสนอง) 
นักวิชาการอุดมศึกษา 

  



สัญญาค  าประกัน 
 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว        อายุ  ปี   
อยู่บ้านเลขที่       หมู่      ซอย    ถนน          
แขวง/ต าบล       เขต/อ าเภอ        จังหวัด       
รหัสไปรษณีย์      บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่           
 
 ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจข้อตกลงในสัญญาการรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภททุนยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ส าหรับนักศึกษาโปรแกรมก้าวหน้า) ฉบับลงวันที่     ข อ ง
นักศึกษาผู้รับทุน ชื่อ-สกุล        ข้าพเจ้าขอสัญญาว่า ถ้าผู้รับทุนกระท า
ผิดสัญญาการรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภททุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (ส าหรับนักศึกษาโปรแกรม
ก้าวหน้า) ที่ให้ไว้กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเหตุให้เกิดความรับผิดชอบต้องชดใช้
เงินทุนคืนให้กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ข้าพเจ้าตกลงยินยอม รับผิดชอบชดใช้เงินทุน
ไม่เกินกว่าจ านวนเงินทุนที่นักศึกษาผู้รับทุน ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญารับทุนข้างต้น รวมทั้งดอกเบี้ยและ
ค่าเสียหายใดๆ ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีสิทธิเรียกร้องจนครบถ้วน ทั้งนี้ไม่เกินวงเงิน
ค้ าประกัน จ านวน     บาท (      ) 
 
 

ลงชื่อ    ผู้ค้ าประกัน 
            (    ) 
 
      ลงชื่อ    พยาน 
            (    ) 
 
      ลงชื่อ................................................พยาน  
            (                                    ) 
 
 
 
 



4 

 
รายงานผลการศึกษา ทุนอุดหนุนการศึกษา 

คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประเภททุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (ส าหรับนักศึกษาโปรแกรมก้าวหน้า) 

 
ครั งที ่  รายงานในช่วงวันที่    ถึงวันที่      
 
รายงานโดยนักศึกษารับทุน  ชื่อ-สกุล      รหัสนักศึกษา   
(1) ผลการศึกษาภาคการศึกษาท่ี  ปีการศึกษา  (โปรดแนบใบแจ้งผลการศึกษา โดยพิมพ์
จากระบบสารสนเทศนักศึกษา) 
 
 
 
 
 
 
ค าชี้แจง (ถ้ามี)              
               
 
(2) ปัญหาและอุปสรรค/ความเห็นและข้อเสนอแนะ  
              
               
 
 

    นักศึกษาผู้ได้รับทุน 
(    ) 

 

แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค    
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม     
รายวิชาเรียนผ่านแล้ว   หน่วยกิต 
เหลือรายวิชาเรียน   หน่วยกิต 


