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หลักสูตรที่ประสงค์จะเข้าเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า บัณฑิตวิทยาลัย

........................................................................................................................................................................... 

ภาควิชาที่นิสิตสังกัด ....................................................... คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลของนิสิตผู้สมัครขอรับทุน 

๑.  ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ (ภาษาไทย) ...................................................................... นามสกลุ ..........................................................................  

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) ........................................................... นามสกุล ......................................................................  

อาย ุ.............. ปี    เพศ   ชาย    หญิง                วัน เดือน ปีเกิด ................................................................... 

บัตรประชาชนเลขที่ .......................................................... หมดอายุ …………………………………………………………..…… 

ออกให้ ณ ที่ว่าการเขต/อ าเภอ ........................................... จังหวัด ……………………………………………….…………………. 

อยู่บ้านเลขที ่.................................. หมู ่............................ ซอย …………………………………………………….………..………. 

ถนน ............................................... แขวง/ต าบล ………………………………………………………………………….………………… 

อ าเภอ/เขต ...................................................................... จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย์ ….…………… 

โทรศัพทท์ี่ติดต่อ .......................................................... โทรสาร …………………………………………………….……………. 

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……… 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก  ที่บ้านตามที่อยู่ข้างต้น  ที่อยู่อื่น ตามรายละเอียดต่อไปนี ้

ชื่อสถานที ่…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…… 

เลขที ่.............................................. หมู ่............................ ซอย ………………………………………………………………………… 

ถนน ............................................... แขวง/ต าบล ……………………………………………………………………………………………… 

อ าเภอ/เขต ....................................................................... จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย์ ………………… 

๒.  สถานภาพด้านการท างาน/การศึกษา และทุนการศึกษา 

๒.๑  รายได้ปัจจุบัน  ได้จาก   ส่วนตัว/ครอบครัว    งานประจ า    งานชั่วคราว    อื่น ๆ 
       (โปรดชี้แจง) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒.๒  ถ้าท างาน   ต าแหน่ง ………………………………………….... เงินเดือน ............................................................... บาท 

ต้นสังกัด    หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ    หน่วยงานเอกชน 

ที่ท างาน .................................................................................................................................................................. 

เลขที ่.............................................. หมู ่........................... ซอย …………………………………………………………………………. 

 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้า หลักสูตร ๔+๑ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ...................... 



๒ 

 

ถนน ............................................... แขวง/ต าบล ……………………………………………….……………………………………………… 

อ าเภอ/เขต ....................................................................... จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย์………………….. 

โทรศัพท ์........................................................................... โทรสาร …………………………………………….………………………. 

๒.๓  ปัจจุบันผู้สมัครเป็นนิสิตของหลักสูตร .....................................................ภาควิชา ........................................... 

เข้าศึกษาเมื่อ .................................. ปี พ.ศ. ..................... สอบได้แล้ว : ………………………………………............หน่วยกิต 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาเดือน ......................................... ปี พ.ศ. …………………………………………………………………… 

ส าหรับผู้ท างานในข้อ ๒.๒ และก าลังศึกษาอยู่  ได้รับเงินเดือนระหว่างการศึกษา    ไม่ได้รับเงินเดือน 

ซ่ึงผู้สมัครได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต้ังแต่ .......................................... ถึง ……………………………………………………………… 

อื่น ๆ (โปรดชี้แจง) …………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

๒.๔  การได้รับทุนการศึกษา/วิจัยอื่น  

ถ้าผู้สมัครได้รับ หรือ ก าลังจะได้รับทุนการศึกษา/วิจัยอื่น  กรุณาให้รายละเอียด 

ชื่อทุน .................................................................... แหล่งทุน ……………………………………………………………………………… 

ก าหนดการรับทุนเร่ิมตั้งแต่ ................................ ถึง ...............................ระยะเวลา .........ปี  เงินทุน .................. บาท 

ทุนนี้ให้อะไรบ้าง และมีเง่ือนไขอย่างไร  (โปรดส่งส าเนาสัญญารับทุนและรายละเอียดที่ได้รับจากทุนอื่นด้วย) 

อื่น ๆ (โปรดชี้แจง) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

 



๓ 

 

๓.  ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขระเบียบว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้า หลักสูตร ๔+๑ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

 ลงชื่อ ................................................................นิสิตผู้ยื่นขอรับทุน 

                                                           (...................................................................)  

  

 ลงชื่อ ...................................................................หัวหน้าภาควิชาทีน่ิสิตสังกัด 

                                                           (...................................................................) 

 วันที่ …………. /…………… /…………… 

 



 

ME/………../………. หน้า ๑ 

 

  
 

  
  
 สัญญานี้ท าขึ้น ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ ๕๐  ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐  เมื่อวันที่  .............................................ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐ์กุล  ต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” กับ ........................................................... วุฒิ ....................................... อายุ ........... ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่ ..................... หมู่ ............. ซอย ........................ ถนน ...................................... แขวง/ต าบล................................ 
เขต/อ าเภอ ................................ จังหวัด .................... รหัสไปรษณีย์ ................... บัตรประชาชน ......................................... 
หมดอายุ ................................... ออกให้ ณ ท่ีว่าการเขต/อ าเภอ ........................................ จังหวัด ..........................................  

 ข้อ  ๑  ผู้ ให้ทุนตกลงให้ทุน และผู้ รับทุนตกลงรับทุนการศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้า หลักสูตร ๔+๑  
ประจ าปีการศึกษา................ มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน ............ ปี  นับตั้งแต่วันที่ .............................. .......................  
ถึงวันท่ี........................................ เพื่อท าการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสตูร .........................................................................  

 ข้อ ๒ ผู้ให้ทุนตกลงจ่ายเงินอุดหนุนตามสัญญานี้แก่ผู้รับทุน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  ๒ .๑  คณ ะฯ จะให้ทุ นการศึกษาแก่ผู้ รับทุ น ในอัตราค่ าธรรม เนี ยมการศึกษ า ตามประกาศ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษาส าหรับ  
ภาคปกติและภาคพิเศษ ติดต่อกันไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา 
  ๒.๒ หลังจากผู้รับทุนได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาเป็นนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลั ย 
เกษตรศาสตร์ คณะฯ จะให้ทุนอุดหนุนการศึกษาในอัตราค่าธรรมเนียมตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดต่อกันไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา 

 ข้อ ๓ ผู้ให้ทุนตกลงอนุมัติให้ทุนตามข้อ ๑ โดยผู้ให้ทุนจะจ่ายให้ผู้รับทุนตามข้อ ๒ เป็นรายภาคการศึกษา โดยวิธีการ
โอนเงินจากกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้แก่ส านักทะเบียนและประมวลผล 

 ข้อ ๔ ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ค าสั่ง เกณฑ์ และข้อบังคับใช้อยู่ในวันท าสัญญานี้ และที่จะประกาศบังคับ
ใช้ในภายหน้าโดยเคร่งครัด และให้ถือว่าระเบียบ ค าสั่ง เกณฑ์ และข้อก าหนด ดังกล่าวเป็นเงื่อนไขส่วนหน่ึงของข้อสัญญานี้ 

 ข้อ ๕ ผู้ให้ทุนจะบอกเลิกสัญญา และระงับการให้เงินอุดหนุนตามสัญญานี้ โดยผู้รับทุนจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 
ทั้งสิ้น ในกรณีต่อไปนี้ 
  ๕.๑ ผู้รับทุน หมดสภาพการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  ๕.๒ ผู้รับทุน เมื่อได้รับทุนตามข้อ ๒.๑ แล้ว และไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อหรือขาดคุณสมบัติในการ 
เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลังจากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

 การบอกเลิกสัญญานั้น ผู้ให้ทุนจะต้องมีหนังสือถึงผู้รับทุน พร้อมท้ังระบุเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญา และผู้รับทุน
จะต้องคืนเงินทุนทั้งหมดที่ได้รับไปแล้วให้แก่ผู้ให้ทุน 

 ข้อ ๖ ผู้รับทุนจะต้องไม่รับทุน หรือเข้ารับทุนการศึกษาอื่นใดในระหว่างระยะเวลาที่รับทุนตามสัญญานี้ เว้นแต่จะ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้ทุนก่อน 

สัญญาเลขท่ี ME/….…. 

รหัส ……………………………. 

สัญญารับทุนการศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้า หลักสูตร ๔+๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 



 รหัส .................................................... 

 

ME/………../………. หน้า ๒ 

 

 กรณีทีผู่้รับทุนยุติหรือยกเลกิการศกึษาหรือต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิตปริญญาโทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตาม
สัญญานี้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และ/หรือ ไม่ผ่านการเห็นชอบของผู้ให้ทุน  ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินตามจ านวนท่ีได้รับจาก
ผู้ให้ทุนภายในระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนก าหนด  หากไม่ช าระในเวลาที่ก าหนดต้องช าระเงินพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๐ ต่อป ี 

 ข้อ ๗ เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของผู้รับทุนใหเ้ป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์           

  ข้อ ๘ เพื่อเป็นการประกันตามสัญญานี้ ผู้รับทุนได้จัดให้ ..................................................................... เป็นผู้ค้ าประกัน
ตามสัญญาค้ าประกันฉบับลงวันที่ ............................................  

 ข้อ ๙ ถ้าผู้ค้ าประกันเสียชีวิตลง หรือถูกค าพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายในระหว่างอายุค้ าประกันตามสัญญานี้ 
ผู้รับทุนจะจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่มาท าสัญญาค้ าประกันแทน ภายใน ๒ เดือน นับแต่วันท่ีผู้ค้ าประกันเดิมตายหรือตกเป็น
บุคคลล้มละลาย  โดยผู้ค้ าประกันรายใหม่ต้องค้ าประกันสัญญาค้ าประกันเดิม จนครบก าหนดอายุการค้ าประกัน ตามสัญญานี้
ทุกประการ 

 ข้อ ๑๐ เอกสารส าคัญแนบท้ายประกอบสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารส าคัญแนบท้ายประกอบสัญญาซึ่งจัดท าขึ้นในภาย
หน้า ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้  ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ
สัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ให้ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ให้ทุน 
 
 สัญญานี้ท าขึ้น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน และเข้าใจข้อความในสัญญา  
และเอกสารแนบท้ายสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อพยาน โดยผู้ให้ทุน และผู้รับทุน ต่างยึดถือไว้ 
ฝ่ายละ ๑ ฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ...........................................................................ผู้ให้ทุน           

(รองศาสตราจารย์ ดร.พรียุทธ์ ชาญเศรษฐิกลุ) 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์

 

.......................................................................พยาน 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกไท  วโิรจนส์กุลชัย) 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ  

 

...................................................................................ผูร้ับทุน 

              (............................................................) 

 
 

......................................................................................พยาน 

            (..............................................................) 

หัวหน้าภาควิชา............................................... 



 

 สัญญาค ้าประกัน 
 

        

         วันท่ี ............................................... 
 

ข้าพเจ้า .......................................................................... อายุ ............... ปี   สถานภาพสมรส    สมรส    โสด/อื่น ๆ 

อาชีพ ............................................... เกี่ยวข้องกับ ............................................................ โดยเป็น ................................  

บ้านเลขที่ ......................... ซอย .............................. ถนน ....................................... แขวง/ต าบล ..................................... 

เขต/อ าเภอ ................................................. จังหวัด ............................................ โทรศัพท์ ...................................................... 

บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการเลขท่ี ........................................... ออกให้ ณ .................................. จังหวัด................................ 

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ค้ าประกัน” ขอท าสัญญาค้ าประกันนี้ไว้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศา  สตร์ เลขที่ 

๕๐  ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐ์

กุล ต าแหน่งคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับค้ าประกัน” ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑  ผู้ค้ าประกันได้ทราบข้อความในสัญญารับทุนการศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้า หลักสูตร ๔+๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ซึ่ง ............................................... ได้ ให้ไว้ต่อผู้รับค้ าประกันตามสัญญาฉบับลงวันที่ 

....................................................แล้ว ผู้ค้ าประกันขอให้สัญญาว่าถ้า ................................................................. ถูกเรียกร้องให้

รับผิดชอบชดใช้เงินให้แก่ผู้รับค้ าประกันเพราะการผิดสัญญานั้นแล้ว  ผู้ค้ าประกันยินยอมผูกพันรับผิดช าระเงินให้แก่ผู้รับค้ า

ประกันจนครบถ้วน ตามจ านวนที่ผู้รับค้ าประกันและ................ ................................................. ตกลงกันในสัญญารับ

ทุนการศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้า หลักสูตร ๔+๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ข้อ ๒  ถ้าผู้รับค้ าประกันผ่อนเวลาการช าระหนี้ตามสัญญาให้แก่ .................................................................................. โดยจะ

ได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบก็ตาม  ให้ถือว่าผู้ค้ าประกันยินยอมตกลงด้วยกับการผ่อนเวลานั้นทุกครั้งไปและมิยอม

ให้ถือเอาการให้ผ่อนเวลาเช่นนั้นว่าเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบของผู้ค้ าประกันเป็นอันขาด 

ข้อ ๓  ผู้ค้ าประกันจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันในระหว่างเวลาที่ต้องผูกพันอยู่ตามสัญญาการรับทุนการศึกษาที่ได้ให้ไว้แก่ผู้รับ

ค้ าประกัน 

 ผู้ค้ าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน 

เดือน ปี ข้างต้น 

 
 

 

 

 

เอกสารแนบหมายเลข ……..... 

รหัส ………………..………..…..…. 

 

ลงนาม.................................................................... ผู้ค้ าประกัน 

(    ) 
 

 

ลงนาม...................................................................คู่สมรส (ถ้ามี) 

(    ) 
 

 

ลงนาม...................................................................พยาน 

(    ) 




