
๑ 

 

 

สัญญาเลขท่ี................./....................... 

 
 

สัญญารับทุนการศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 

 สัญญาฉบับนี้ ท าขึ้ น    ณ  โร ง เรี ยนกีฬาจั งหวัด อุบลราชธานี   ต าบล/แขวง   ใน เมือ ง              
อ าเภอ/เขต เมืองอุบลราชธานี  จังหวัด อุบลราชธานี  เมื่อวันที่  ๑๖  เดือน  มีนาคม   พ.ศ  256๒        
ระหว่างโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา               
ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาให้ทุนการศึกษานี้  ซ่ึงต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้ให้ทุน” ฝุายหนึ่งกับ       
(ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)....................................................................................................................................  
เกิดวันที่...............................เดือน....................................................พ.ศ............................อายุ.........................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี..........หมู่ที่..............ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต.................................... ...................... 
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์.....................................................  
บิดาชื่อ....................................................................มารดาชือ่........................................ ...................................... 
ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัด อุบลราชธานี ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้รับทุน”และ 
(นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................เกิดวันที่.......................................... 
เดือน............................พ.ศ........................อายุ..................ปี        อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่....................... 
ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต....................... ........................จังหวัด.......................................... 
รหัสไปรษณีย์....................................โทร............................................เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมและ / หรือ เป็น
ผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้รับทุนโดยเกี่ยวข้องเป็น...... ...........................ของผู้รับทุน  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้แทนโดยชอบธรรมและ/หรือผู้ปกครอง” อีกฝุายหนึ่ง  โดยคู่สัญญาทั้งสองฝุายได้ตกลงท าสัญญากัน
ไว้มีข้อความดังต่อไปนี้. 
 ข้อ ๑. ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนการศึกษาแก่ผู้รับทุน  และผู้รับทุนตกลงรับทุนตามระเบียบสถาบันการ- 
พลศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาโรงเรียนกีฬา พ.ศ. ๒๕๔๘  เพ่ือศกึษาเป็นเวลา........................................... ป ี
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่................ถึงปีท่ี.................ตั้งแต่ปีการศึกษา..........................ถึงปีการศึกษา.. .................... 
ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัด อุบลราชธานี ตั้งอยู่เลขท่ี ๔๑๕/๖๑ หมู่ที ่ -  ต าบล ในเมือง อ าเภอ เมืองอุบลราชธานี 
จังหวัด อุบลราชธานี ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “โรงเรียนกีฬา” โดยรับทุนเป็นรายภาคเรียนตลอดหลักสูตร
การศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนดข้างต้น ซึ่งในหนึ่งปีการศึกษาแบ่งเป็นสองภาคเรียน ซึ่งทุนการศึกษาที่ให้  
ผู้รับทุนจะไม่ได้รับเป็นตัวเงิน แต่จะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนเป็น



๒ 

 

ค่าใช้จ่าย ดังนี้ หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน วัสดุกีฬา เครื่องแบบนักเรียน ชุดกีฬา เครื่องนอน และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  โดยจัดงบประมาณให้  จ านวน ๑๓,๒๐๐ บาท : คน : ปี และค่าอาหารวันละ ๑๒๐ บาท 
จ านวน ๓๓๐ วัน : คน : ปี เป็นเงิน ๓๙,๖๐๐ บาท : คน : ปี โดยคิดค านวณเป็นจ านวนเงินรวมภาคเรียนละ 
๒๖,๔๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมหนึ่งปีการศึกษา เป็นเงิน ๕๒,๘๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพัน
แปดร้อยบาทถ้วน) 
 ข้อ ๒ ในระหว่างเวลารับทุนตามสัญญานี้  ผู้รับทุนตกลงและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อผูกพันหรือ
ข้อก าหนดต่างๆ  ที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย  ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้  รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ  และค าสั่งของโรงเรียนกีฬา  และของผู้ให้ทุนที่ได้ก าหนดและสั่งการเกี่ยวกับการศึกษาตามสัญญานี้
ทั้งท่ีได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันท าสัญญานี้  และที่จะออกใช้บังคับต่อไปภายหน้าโดยเคร่งครัด และให้ถือว่า
ระเบียบ  ข้อบังคับ และค าสั่งต่างๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย 
 ในระหว่างเวลารับทุนการศึกษาตามสัญญานี้  ผู้รับทุนต้องตั้งใจและเพียรพยายามศึกษาอย่างดีที่สุด
เพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและภายในก าหนดเวลาข้อ ๑ และจะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย เพิกเฉย  ยุติ  
ทอดทิ้งหรือเลิกการศึกษาโดยความเห็นชอบจากผู้ให้ทุน 
 ผู้รับทุนตกลงและยินยอมที่จะไม่ไปศึกษา  ฝึกอบรม  ทัศนศึกษา หรือดูงาน ไม่ว่าในประเทศหรือ
ต่างประเทศจากหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืนใด  หากทุนดังกล่าวมีสภาพเงื่อนไขหรือข้อผูกพันอันเป็นอุปสรรคท า
ให้ผู้รับทุนไม่สามารถศึกษาและปฏิบัติตามสัญญานี้ได้ 
 ข้อ ๓ ถ้าผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่ว่าด้วยเหตุใดๆก็ตามหรือ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขแต่ละข้อในลักษณะที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือผู้รับทุนไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตภายใน
เวลาที่ก าหนดในข้อ ๑ และผู้ให้ทุนเห็นว่าผู้รับทุนต้องรับผิด  ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกและงดการให้ทุนได้และ
ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินทุนการศึกษาที่ได้รับทั้งหมด  พร้อมช าระเงินเบี้ยปรับคิดเป็นจ านวนอีก ๑ เท่า ของ
เงินทุนทั้งหมดที่ผู้รับทุนได้รับไป  คืนให้แก่ผู้ให้ทุน ให้ครบภายใน ๙๐ วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน  
หากผู้รับทุนไม่ช าระเงินดังกล่าวหรือช าระไม่ครบถ้วนภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ผู้รับทุนยินยอมให้คิด
ดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี  ของจ านวนเงินที่ยังมิได้ช าระ  นับแต่วันที่ครบ
ก าหนดเวลาดังกล่าวจนถึงวันที่ช าระหนี้เสร็จสิ้นครบถ้วนแล้ว 
 ข้อ ๔ ผู้รับทุนไม่ต้องรับผิดตามสัญญาตามข้อ ๓ ในกรณีต่อไปนี้ 

(๑) ผู้รับทุนตาย หรือทุพพลภาพ หรือตกเป็นผู้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ 

(๒) มีเหตุอันสมควรซึ่งผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับทุนไม่ต้องรับผิด 
ข้อ ๕ เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้  ในวันท าสัญญานี้  ผู้รับทุนได้จัดให้   

(นาย/นาง/นางสาว/).....................................................................................ท าสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติและ
ความรับผิดชอบของผู้รับทุนตามสัญญานี้แล้ว  และในกรณีที่ผู้ค้ าประกันตาย  หรือล้มละลาย  หรือผู้ให้ทุน
เห็นควรให้ผู้รับทุนเปลี่ยนผู้ค้ าประกัน  ผู้รับทุนจะต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทน 



๓ 

 

ภายใน ๓๐ วัน  นับแต่วันที่ผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตาย  หรือล้มละลาย หรือวันที่ผู้รับทุนได้รับแจ้งเป็นหนังสือ  
จากผู้ให้ทุนเปลี่ยนผู้ค้ าประกันแล้วแต่กรณี  ถ้าผู้รับทุนไม่จัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกัน
ภายในก าหนดเวลาดังกล่าวผู้ให้ทุนมีสิทธิ์งดให้ทุนในทันที. 
 สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกัน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
สัญญานี้โดยตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝุายละฉบับ 
 
 
 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้ให้ทุน 
              (นายณรงค์ศักดิ์  คุรุพันธ์) 

                            ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
      ลงชื่อ............................................................ผู้รับทุน 
            (..........................................................) 
 
 
      ลงชื่อ...........................................................ผู้แทนโดยชอบธรรม / ผู้ปกครอง  
            (.........................................................) 
 
 
      ลงชื่อ..........................................................พยาน 
           (..........................................................) 
 
    
      ลงชื่อ..........................................................พยาน 
            (.........................................................) 
 
 
 
 



๔ 

 

เอกสารแนบท้ายสัญญาให้ทุนการศึกษา 
ของสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 
      เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่..................../....................... 
๑.เงื่อนไขและข้อผูกพัน 
 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัด อุบลราชธานี  ควรตระหนักคุณค่าและ
ความส าคัญของตนเองที่มีต่อประเทศชาติ  จึงควรมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาและมุ่งมั่นที่จะศึกษาจน
ส าเร็จการศึกษา การขาดการมุ่งมั่นตั้งใจที่จะไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนจนท าให้ผลการเรียน
ไม่เป็นไปตามอุดมการณ์  และเปูาหมายในการพัฒนานักเรียนย่อมท าให้เกิดผลเสียหายมาก ทั้งต่อนักเรียนเอง  
โรงเรียนและสังคมประเทศชาติโดยรวม  ดังนั้น  ก่อนมอบตัวเข้าเรียนควรศึกษาวิสัยทัศน์ อุดมการณ์       
และเปูาหมายในการพัฒนานักเรียน  ตลอดจนหลักสูตรและระเบียบว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตัว
ทัว่ไปของนักเรียนและควรปรึกษาบิดา มารดา ผู้ปกครอง ครู และผู้ใกล้ชิดคนอ่ืนๆประกอบ การตัดสินใจด้วย 
 ๑.๑ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  ต้องท าสัญญากับโรงเรียนเพ่ือ      
รับทุนการศึกษา  และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่โรงเรียนก าหนดไว้  ในการนี้ บิดา มารดา    
หรือผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย  สามารถเป็นผู้ค้ าประกันการท าสัญญาดังกล่าวได้โดยไม่จ าเป็นต้องแสดง
หลักทรัพย์  หากเป็นบุคคลอื่นจ าเป็นต้องแสดงหลักทรัพย์ 
 ๑.๒ เงื่อนไขและข้อผูกพันในการเป็นนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
       ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนจะต้องมีผลการเรียนและมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ จึงจะ
สามารถคงสภาพเป็นนักเรียนและเลื่อนชั้นเรียนในชั้นเรียนที่สูงถัดไปได้ 

๑. มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 
๒. ตั้งใจฝึกซ้อมกีฬาอย่างสม่ าเสมอ ตามที่โรงเรียนก าหนด 
๓. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  และไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกซ้อมกีฬา 
๔. มีความประพฤติดีตามระเบียบว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตัวทั่วไปของนักเรียน 

๒.การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน 
 เงื่อนไขและข้อผูกพันในการเป็นนักเรียน  มีดังนี้ 
  ๒.๑ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนหรือที่ศึกษาอยู่จะต้องไม่ไปเข้าศึกษาในสถาบัน
อ่ืนใด  ทั้งในและต่างประเทศ  โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากโรงเรียนแล้วแต่กรณี มิฉะนั้นจะถูกถอนสิทธิ์ 
หรือให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน เว้นแต่จะได้ขอลาออกจากโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับอนุมัติ
จากโรงเรียน 
  ๒.๒ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ/หรือมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑.๒ จะต้องพ้น
สภาพจากการเป็นนักเรียนหรือถูกปรับลดหรืองดการให้ทุนในรอบหน้าหรือตลอดไป ทั้งนี้ ตามค าสั่งของ
โรงเรียน 
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 นักเรียนผู้ใดที่พ้นสภาพตามค าสั่งของโรงเรียน จะต้องชดใช้ทุนการศึกษา เว้นแต่ได้รับการยกเว้นการ
ชดใช้เงินทุนการศึกษาโดยได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางโรงเรียน 
 ๒.๓ นักเรียนที่มีเหตุผลจ าเป็น ประสงค์จะขอลาออกจากโรงเรียน จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
โรงเรียนก่อนจึงจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชดใช้เงินทุนการศึกษา 
๓. นักเรียนได้รับทราบระเบียบต่างๆ ของทางโรงเรียนแล้ว 
 
 
 

ลงชื่อ.......................................................ผู้ให้ทุน 
       (นายณรงค์ศักดิ์  คุรุพันธ์) 

                            ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
         ลงชื่อ.......................................................ผู้รับทุน 
      (......................................................) 
 
 
         ลงชื่อ......................................................ผู้แทนโดยชอบธรรม / ผู้ปกครอง 
      (.....................................................) 
 
 
         ลงชื่อ......................................................พยาน 
     (......................................................) 
 
 
         ลงชื่อ......................................................พยาน 
     (......................................................) 
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สัญญาค ้าประกัน 
สถาบันการพลศึกษา  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

        
        ท าท่ี  โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
       วันที่............เดือน.........................พ.ศ................. 
 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................... .............. 
อายุ............ปี  อาชีพ...................................ต าแหน่ง............. ........................สังกัด............................................. 
บ้านเลขท่ี..............ต าบล/แขวง.......................อ าเภอ/เขต........................................จังหวดั............. ................... 
รหัสไปรษณีย์.........................โทร.................................................เกี่ยวข้องเป็น...................................................  
ของ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)...........................................................................................อายุ.... ....................ปี 
บ้านเลขท่ี................ต าบล/แขวง.....................อ าเภอ/เขต.......................................จังหวดั.............. ................... 
รหัสไปรษณีย์.........................โทร.................................................ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับทุน”  ขอท า
สัญญาค้ าประกันให้ไว้แก่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “โรงเรียนกีฬา” ดังมี
ข้อความต่อไปนี้. 

๑. ตามท่ีผู้รับทุนได้รับทุนการศึกษาเพ่ือศึกษาในโรงเรียนกีฬาเป็นเวลา......................................... ปี 
ในระหว่างปีการศึกษา.........................ถึงปีการศึกษา............................และท าสัญญาไว้กับสถาบันการพล
ศึกษา ตามสัญญารับทุนตามระเบียบสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาโรงเรียนกีฬา พ.ศ.๒๕๔๘  
สัญญาเลขท่ี....................../......... .............ลงวันท่ี.............เดือน.......................พ.ศ.......................ซ่ึงต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า “สัญญารับทุน”  นั้น ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญารับทุนเป็นอย่างดีแล้ว  
ข้าพเจ้าจึงยอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ าประกันผู้รับทุนต่อสถาบันการพลศึกษา  ถ้าผู้รับทุนผิดสัญญารับทุนไม่ว่าข้อ
หนึ่งข้อใดก็ดี ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวทั้งสิ้น ทุกประการให้แก่สถาบัน-
การพลศึกษาแทนผู้รับทุน  โดยสถาบันการพลศึกษาไม่จ าเป็นต้องเรียกให้ผู้รับทุนและ / หรือผู้แทนโดยชอบ
ธรรมหรือผู้ปกครองของผู้รับทุนช าระหนี้ก่อน และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าผู้รับทุน
จะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามเอกสารแนบท้ายสัญญารับทุนดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนแล้ว  หรือจนกว่าจะได้มี
การใช้เงินตามสัญญาดังกล่าวเสร็จสิ้นครบถ้วนแล้ว 

๒. หากสถาบันการพลศึกษาได้ยินยอมให้มีการผัดหรือผ่อนเวลาหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ในการช าระหนี้ตามสัญญารับทุนให้แก่ผู้รับทุนกรณีใดๆ  โดยจะแจ้งหรือมิได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบก็ตามให้ถือ
ว่าข้าพเจ้ายินยอมด้วยทุกครั้ง  และข้าพเจ้ายินยอมรับผิดในฐานะผู้ค้ าประกันตลอดไปจนกว่าจะได้มีการ 
 
 



๗ 

 

ปฏิบัติหรือช าระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวครบถ้วนแล้ว  โดยข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันตามสัญญานี้ใน
ระหว่างเวลาที่ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญารับทุนดังกล่าว 
 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาค้ าประกันฉบับนี้โดยตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
ส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
 
    ลงชื่อ........................................................ผู้ค้ าประกัน 
          (........................................................) 
 
 
    ลงชื่อ........................................................พยาน 
          (........................................................) 
 
 
    ลงชื่อ........................................................พยาน 
          (........................................................) 


