








































 
สัญญาการรับทุนการศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา 

นักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

สัญญาเลขท่ี........................................... 
สัญญาท าที่............................................. 
วันที่....................................................... 

 

  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณา    
โปรดเกล้าฯ  พระราชทานทุนการศึกษาให้นักเรียนจากโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ  เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนใน  
ถิ่นทุรกันดารที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ได้รับการศึกษาต่อในระดับสูงจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า       
ตามความรู้ความสามารถ  และความเหมาะสมตามระดับสติปัญญา เพ่ือสามารถน าความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
ต่อไป  โดยโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
จะจัดสรรเงินพระราชทานเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาและค่าครองชีพต่อเนื่อง  จนผู้รับทุนการศึกษาพระราชทานส าเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  โดยผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน  จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข  และข้อก าหนด
ตามข้อความที่ระบุในสัญญานี้ 
  โดยที่ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล ของนักเรียน).....................................................................................................
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน.................................................เชื้อชาติ.............................สัญชาติ.................................. 
เกิดเม่ือวันที่................เดือน..........................................พ.ศ.... ........................ อายุ...................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่.........................หมู่บ้าน...........................................ต าบล. ................................................. 
อ าเภอ................................................จังหวัด.........................................................รหสัไปรษณีย์.......................... ................ 
หมายเลขโทรศัพท์..............................................อีเมล์......................................................ไอดีไลน์....................................... 
โรงเรียนก่อนรับทุน โรงรียน...................................................................ต าบล............................ ..........................................
อ าเภอ...............................................จังหวัด...........................................สังกัด.................................... .................................. 
ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาในปีการศึกษา.....................................เข้าศึกษาระดับชั้น.................................................... 
ณ โรงเรียน................................................ต าบล..............................อ าเภอ.................................จังหวัด.............................. 
บิดาชื่อ-สกุล........................................................................เลขบัตรประจ าตัวประชาชน...................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้...............................................ไอดีไลน์........................................... . 
มารดาชื่อ-สกุล....................................................................เลขบัตรประจ าตัวประชาชน...................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้...............................................ไอดีไลน์.............. .............................. 
ผู้ปกครองชื่อ-สกุล................................................................เลขบัตรประจ าตัวประชาชน..................................................... 
เกี่ยวข้องเป็น........................................หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้....................................ไอดีไลน์.................................... 
(หมายเหตุ  หากไม่ได้อยู่อาศัยกับบิดาหรือมารดา  ให้ระบุข้อมูลผู้ปกครองด้วย) 

/ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รับ... 
 
 
 



 
-๒- 

 

  ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก คัดสรร และผ่านการคัดกรองเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ปีการศึกษา..... ...................  ซึ่งต่อไป    
ในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” 
  ผู้ให้สัญญา  จึงขอท าสัญญาให้ไว้แก่โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ -
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการส่วนพระองค์ฯ)  ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับสัญญา” 
ตามข้อความดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  สัญญาฉบับนี้ใช้กับผู้ให้สัญญาระดับชั้นมัธยมศึกษา ตั้งแต่วันที่ลงนามครบถ้วนเป็นต้นไป และมี
ผลบังคับใช้กับผู้ให้สัญญาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่จนจบระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า 
  ข้อ ๒  ผู้ให้สัญญาตกลงรับเงินทุนการศึกษาพระราชทานค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาจากโครงการส่วน-
พระองค์ฯ  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ทุนการศึกษาพระราชทานฯ”  โดยจะรับทุนการศึกษาพระราชทานฯ         
ในระดับชั้นมัธยมศึกษา  และประกาศนียบัตรวิชาชีพ  เป็นค่าครองชีพ  และค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน  ตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไขในโครงการนักเรียนพระราชานุเคราะห์ฯ  ซึ่งจะมีการพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษาพระราชทานต่อเนื่องในแต่ละปี  
จนจบในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และเมื่อสามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าได้  ตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขในโครงการนักเรียนพระราชานุเคราะห์ฯ  โดยจะรับทุนการศึกษาพระราชทานฯ  
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียน  ค่าหอพัก  ค่าครองชีพ  ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน  ซึ่งจะมีการพิจารณาอนุมัติ
ทุนการศึกษาพระราชทานต่อเนื่องในแต่ละปีเช่นเดียวกัน  จนจบการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า 
  ข้อ ๓  ในระหว่างที่ผู้ให้สัญญารับทุนการศึกษาพระราชทานฯ  ตามสัญญาฉบับนี้ จะยินยอมอยู่ในก ากับ  
ควบคุม  ดูแลของโครงการส่วนพระองค์ฯ  และครูผู้ดูแลนักเรียนประจ าสถานศึกษา  โดยผู้ให้สัญญาจะประพฤติและ
ปฏิบัติตามเงื่อนไข  หลักเกณฑ์  ระเบียบข้อบังคับ  เกี่ยวกับการเรียน  ความประพฤติ  และการใช้จ่ายเงิ นทุนการศึกษา
พระราชทานฯ  ทั้งนี้ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วก่อนวันที่ผู้ให้สัญญาลงนามในสัญญานี้  และที่ออกใช้บังคับต่อไปในภายหลัง  
โดยผู้ให้สัญญาตกลงยินยอมถือว่าระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่งต่าง ๆ  เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
  ข้อ ๔  ในระหว่างที่ผู้ให้สัญญารับเงินทุนการศึกษาพระราชทานฯ  ตามสัญญาฉบับนี้  ผู้ให้สัญญาต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไข  และข้อก าหนดของโครงการส่วนพระองค์ฯ ดังนี้ 
   ๔.๑ ผู้ให้สัญญา  ต้องตระหนักถึงความหมายและความส าคัญของทุนนี้  ตั้งใจและเพียร
พยายามศึกษาอย่างดีที่สุด  เพ่ือพัฒนาความสามารถทางวิชาการ  และสอบเข้าศึกษาต่อในระดับสูง  ต้องปฏิบัติตนให้
เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความกตัญญูรู้คุณ มีจิตสาธารณะ และเป็นคนดีของครอบครัวและสังคม  
รวมทั้งใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาพระราชทานฯ อย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ  โดยไม่หลีกเลี่ยง  ละเลย  ทอดทิ้ง  ยุติหรือเลิกการศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  เว้นแต่จะยุติหรือเลิกการศึกษาโดยความเห็นชอบของผู้รับสัญญา 
 

/ ๔.๒ ผู้ให้สัญญา ... 
 
 
 
 



 
-๓- 

 

   ๔.๒ ผู้ให้สัญญารับทุนการศึกษาพระราชทานฯ  ต้องยินยอมเข้ารับการอบรมและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ  ตามระยะเวลา  และตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่ก าหนด 
   ๔.๓ ผู้ให้สัญญารับทุนการศึกษาพระราชทานฯ ต้องไม่รับทุนการศึกษาจากแหล่งอ่ืนใดอีก    
จนจบระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ยกเว้น ทุนการศึกษาท่ีหน่วยงานหรือผู้สนับสนุนภายนอกอ่ืนที่ได้ท าความตกลงกับ
โครงการส่วนพระองค์ฯ  โดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป 
   ๔.๔ ในระหว่างศึกษาผู้ให้สัญญารับทุนการศึกษาพระราชทานฯ ทุกระดับชั้นต้องมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 

๔.๕ เมื่อผู้รับทุนส าเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดของสถานศึกษานั้น ๆ แล้ว  ผู้รับทุนต้องสมัครและ
สอบเพ่ือศึกษาต่อ ณ สถานศึกษาอ่ืนด้วยตนเอง  โดยถือเป็นความรับผิดชอบของผู้รับทุนที่จะต้องด าเนินการตามขั้นตอน
และกระบวนการคัดเลือกที่สถานศึกษาก าหนดไว้  และสถานศึกษาที่ผู้รับทุนจะไปสมัครเพ่ือสอบและศึกษาต่อ  ต้องเป็น
สถานศึกษาของรัฐเท่านั้น 
  ข้อ ๕  กรณีผู้ให้สัญญารับทุนการศึกษาพระราชทานฯ  มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือกระท า 
ผิดกฎหมายจนต้องคดีอาญา  ให้ถือว่าเป็นการสิ้นสุดสถานะความเป็นผู้รับทุนการศึกษาพระราชทานฯ 
  ข้อ ๖  ในระหว่างที่ผู้ให้สัญญารับทุนการศึกษาพระราชทานฯ ตามสัญญาฉบับนี้ ถ้าผู้ให้สัญญาสละสิทธิ์
การรับทุนการศึกษาพระราชทานฯ  หรือไม่ศึกษาต่อ  หรือฝ่าฝืนสัญญาข้อหนึ่งข้อใดในข้อ ๓ หรือ ข้อ ๔ หรือ ข้อ ๕  
คณะกรรมการโครงการส่วนพระองค์ฯ จะพิจารณาเพื่อยุติการให้ทุนการศึกษาพระราชทานฯ  หรือด าเนินมาตรการอ่ืน ๆ 
ตามควรเป็นกรณีไป 
  ข้อ ๗  ผู้ให้สัญญา  สัญญาว่าจะปฏิบัติตามสัญญาการรับทุนการศึกษาพระราชทานฯ  และด ารงตนให้
เหมาะสมกับการเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ  หากมีกรณีใดๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ 
คณะกรรมการที่แตง่ตั้งข้ึนมาโดยโครงการส่วนพระองค์ฯ จะเป็นผู้วินิจฉัย  และถือเป็นข้อยุติ 
  สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับ  ผู้ให้สัญญาได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ละเอียดโดยตลอดแล้ว  
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน  และผู้ให้สัญญาถือไว้ ๑ ฉบับ  ผู้รับสัญญาถือไว้ ๑ ฉบับ  โดยมี
เอกสารแนบท้ายสัญญาซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้ให้สัญญา   ลงชื่อ............................................................พยาน  
      (............................................................)          (............................................................)  
          นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ                                 ต าแหน่ง....................................... ...................... 

          ครูผู้ดูแลจากสถานศึกษาปัจจุบัน 
 

ลงชื่อ......................................................................ผู้รบัสัญญา ลงชื่อ.............................................................พยาน  
                   (นายอภิสิทธิ์  พ่ึงพร)                          (นางนันธิญา  ศรีจิตรพงศ์) 
ผู้อ านวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า                   ฝ่ายนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ   
   กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี                โครงการส่วนพระองคส์มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

         กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
 

 



 
เอกสารแนบท้ายสัญญาระดับมัธยมศึกษา 

วันที่.................................................................... 

  เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว...............................................................................ผู้ให้สัญญาการรับทุน 
การศึกษาพระราชทานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ตามสัญญาเลขท่ี...........................................ลงวันที่............................................................................  
โดยในปีการศึกษา................................ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น.................................แผน/แผนก........ .............................. 
ชื่อสถานศึกษา.................................................................................สังกัด.............................................................................. 
ตั้งอยู่ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต....................................จังหวัด............................................................ 
มีครูผู้ดูแลจากสถานศึกษาปัจจุบันชื่อ..........................................................ต าแหน่ง............................................................ 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชนครูผู้ดูแลจากสถานศึกษาปัจจุบัน....................................หมายเลขโทรศัพท.์.......................... 
สถานศึกษาท่ีเรียนก่อนรับทุน  โรงเรียน..........................................................สังกัด.............................................................  
ต าบล...................................................อ าเภอ.....................................................จังหวัด........................................................ 
ครผูู้ดูแลจากสถานศึกษาก่อนรับทุน ชื่อ................................................................ต าแหน่ง...................................................  
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชนครูผู้ดูแลจากสถานศกึษาก่อนรับทุน...............................หมายเลขโทรศัพท์........................... 
ชื่อผู้ปกครอง................................................................................................................ ..........................................................
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชนผู้ปกครอง..................................................หมายเลขโทรศัพท์................................................  

  ผู้ให้สัญญา  สัญญาว่า  จะประพฤติและปฏิบัติตามเงื่อนไข  หลักเกณฑ์  ระเบียบข้อบั งคับ  เกี่ยวกับ
การเรียน  ความประพฤติ  และการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาพระราชทานฯ  ที่ระบุในสัญญาการรับทุนการศึกษา
พระราชทานฯ  โดยผู้ปกครองได้ยินยอมรับทราบเงื่อนไขในสัญญาการรับทุนการศึกษาพระราชทานฯ  โดยตลอดแล้ว  
และยินยอมให้ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ลงนามในสัญญารับทุนการศึกษาพระราชทานฯ 

  ครูผู้ดูแลจากสถานศึกษาก่อนรับทุน  และครูผู้ดูแลจากสถานศึกษาปัจจุบัน  ได้รับทราบรายละเอียด
เงื่อนไขตามข้อความในสัญญารับทุนการศึกษาพระราชทานฯ ด้วยแล้ว โดยจะร่วมติดตาม ก ากับ สนับสนุนดูแล ให้ผู้ให้
สัญญา ปฏิบัติตามสัญญาการรับทุนการศึกษาพระราชทานฯ  และด ารงตนให้เหมาะสมกับการเป็นนักเรียนในพระราชา -  
นุเคราะห์ฯ  ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานฯ 

ลงชื่อ..............................................................    ลงชื่อ............................................................ 
      (.............................................................)                  (.............................................................)  
         ครผูู้ดูแลจากสถานศึกษาปัจจุบัน                                             บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง 
 

ลงชื่อ..............................................................  
      (.............................................................)  
        ครผูู้ดูแลจากสถานศึกษาก่อนรับทุน 
 

หมายเหตุ  ๑. โปรดแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ  
                  ๑.๑ ครูผู้ดูแลจากสถานศึกษาปัจจุบัน      ๑.๒ ครผูู้ดูแลจากสถานศึกษาก่อนรับทุน   
                  ๑.๓ บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง ที่ลงนามในเอกสาร 
              ๒. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อ  ให้รีบแจ้งโครงการส่วนพระองค์ฯ ทราบโดยทันที  มิเช่นนั้นอาจเกิด 
                  ผลเสียต่อตัวผู้ให้สัญญา  และเป็นความรับผิดชอบของครูผู้ดูแลและผู้ให้สัญญา   














