-1ปิดรูปถ่าย
นักเรียน
ข้อตกลงให้ทนุ การศึกษา
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 ปีการศึกษา 2559 ถึง 2561
โรงเรียนกาเนิดวิทย์
ข้อตกลงเลขที่
ทาที่
วันที่
เดือน

พ.ศ.

ข้อตกลงฉบับนี้ทาขึ้นระหว่าง โรงเรียนกาเนิดวิทย์ ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ 1 ตาบลป่ายุบใน อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ให้ทนุ ” ฝ่ายหนึ่ง กับ ด.ช./ด.ญ.
โดย นาย/นาง/นางสาว
บิดา/มารดา/ผูป้ กครองทีช่ อบด้วยกฎหมายของ
ด.ช./ด.ญ.
ซึง่ เกิดเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ..
.
อายุ.
.ปี อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
.ตรอก/ซอย
ถนน
.ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
. เลขประจาตัวประชาชน
.
บิดาชื่อ
.มารดาชื่อ
.
ซึง่ ต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผูร้ บั ทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทาข้อตกลงกันไว้ดังต่อไปนี้.ข้อ 1 ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนการศึกษาแก่ผู้รับทุนเป็นเวลา 3 ปี คิดเป็นมูลค่าของทุนปีละ 880,000 บาท
(แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 ณ โรงเรียนกาเนิดวิทย์ ซึง่ ตัง้ อยู่ ณ อาเภอวัง
จันทร์ จังหวัดระยอง โดยทุนดังกล่าวเป็นการออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่าเล่าเรียน ค่าอาหาร ค่าที่พัก และเงินหรือ
ประโยชน์อื่นใดทีผ่ ู้รับทุนอาจได้รับจากผู้ให้ทุนในระหว่างศึกษาที่โรงเรียนกาเนิดวิทย์ ซึง่ มิใช่การมอบให้ในลักษณะการ
มอบเงินทุนแก่ผู้รับทุนโดยตรง และผู้รับทุนตกลงรับทุนการศึกษาดังกล่าวโดยตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อผูกพัน
หรือข้อกาหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายข้อตกลงให้ทุนการศึกษาฉบับนี้ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง
ฉบับนี้ด้วย
ข้อ 2 ในระหว่างทีผ่ ู้รับทุนเป็นนักเรียนโรงเรียนกาเนิดวิทย์ ผู้รับทุนต้องตั้งใจและเพียรพยายามศึกษาอย่างดี
ที่สุด ไม่หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง หรือเลิกการศึกษาก่อนเรียนสาเร็จการศึกษา เว้นแต่จะยุติหรือเลิกการศึกษาโดย
ความเห็นชอบจากผู้ให้ทุน
ข้อ 3 หากผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ข้อใดข้อหนึ่ง หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขแต่ละข้อใน
ลักษณะที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และผู้ให้ทุนเห็นว่าผู้รับทุนต้องรับผิดชดใช้ทุนคืน ผู้รับทุนยินยอมชดใช้เงินทุนการศึกษา
คืนเป็นจานวนเท่ากับทุนที่ได้รับไปตามระยะเวลาที่ศึกษาตามจานวนที่กาหนดในข้อ 1 เว้นแต่มีเหตุผลความจาเป็น
อย่างยิ่งที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้ทุน โดยให้ถือดุลยพินิจของผู้ให้ทุนเป็นที่สุด

-2ข้อ 4 เมื่อสาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้รับทุนได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
แล้ว ผู้รับทุนยินยอมแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของผู้รับทุนให้ผู้ให้ทุนทราบทุกปีการศึกษา
เพื่อประโยชน์ของผู้ให้ทุนที่จะนาไปพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของผู้ให้ทุนให้
มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น
ข้อ 5 ผู้รับทุนตกลงว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ จะประพฤติตัวเรียบร้อย และจะไม่มีความประพฤติ
หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังต่อไปนี้
(1) ไม่เชื่อฟังคาสั่ง มีพฤติกรรมก้าวร้าว หรือไม่เคารพต่อครู อาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล
นักเรียน
(2) เล่นการพนันทีผ่ ิดกฎหมายทุกประเภท หรือมีอุปกรณ์เกี่ยวกับเล่นการพนันไว้ในครอบครองโดย
ไม่มีเหตุอันควร
(3) สูบบุหรี่ ดื่มสุรา เบียร์ หรือเครื่องดื่มที่มีสารแอลกอฮอล์เจือปน เสพยาเสพติดทุกชนิด
มีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดทุกชนิดในโรงเรียน
(4) มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในทางชู้สาว หรือไม่เหมาะสมกับการเป็นนักเรียน
(5) ลักขโมย หรือมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการลักขโมยทรัพย์สินของบุคคลอื่น
(6) ทาลายทรัพย์สินของโรงเรียน ของส่วนรวม หรือของบุคคลอื่น
(7) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่างกายบุคคลอื่น หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ส่อไปในทาง
ก้าวร้าว คุกคาม สิทธิ เสรีภาพของบุคคลอื่น
(8.) มีพฤติกรรมอื่นๆ ที่เข้าข่ายหรือพิจารณาได้ว่าเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม
จารีตประเพณีอย่างร้ายแรง
ในกรณีที่ผู้รับทุนมีความประพฤติหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว ผู้รับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนตัด
สิทธิการรับทุนของผู้รับทุน และอาจถูกเรียกให้ชดใช้ทุนที่ได้รับไปแล้วคืนโดยทันที โดยไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา
ลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
ข้อ 6 ผู้รับทุนสัญญาว่าจะประพฤติและปฏิบัติตนเป็นคนดี มีวินัย ตามมาตรฐานของนักเรียนทุนที่เป็นที่
ยอมรับ และจะปฏิบัติตนตามที่กาหนดไว้ตามระเบียบ/ข้อกาหนด หรือคาสั่งของผู้ให้ทุนที่เกี่ยวกับการรับทุนซึ่งได้ออก
ใช้บังคับอยู่ก่อนวันทาข้อตกลงนี้แล้ว และ/หรือที่จะออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้า (หากมี) โดยให้ถือว่าระเบียบ/
ข้อกาหนดหรือคาสั่งดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ด้วย
นอกจากการประพฤติและการปฏิบัติตนตามเงื่อนไขในวรรคก่อนแล้ว ผู้รับทุนจะต้องรักษาชื่อเสียง
ภาพลักษณ์องค์กรของผู้ให้ทุน โดยจะประพฤติและปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานจริยธรรมและค่านิยมที่
ถูกต้องตลอดจนไม่ประพฤติหรือปฏิบัติตนเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ให้ทุนตลอดระยะเวลาการได้รับทุนตามข้อตกลงนี้

-3ข้อตกลงฉบับนี้ทาขึ้นจานวนสองฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน คูส่ ัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
ข้อตกลงนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ
(

ผู้ให้ทุน
)

ลงชื่อ
(

ผู้รับทุน
)

ลงชื่อ
(

บิดา / มารดา /ผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย
)

ลงชื่อ
(

พยาน
)

ลงชื่อ
(

พยาน
)

-4เอกสารแนบท้ายข้อตกลงให้ทุนการศึกษา
โรงเรียนกาเนิดวิทย์
เอกสารแนบท้ายข้อตกลงเลขที่
1. เงือ่ นไขและข้อผูกพัน
ผู้รับทุน (นักเรียน) ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนกาเนิดวิทย์ (ผู้ให้ทุน) ต้องตระหนักถึงคุณค่าและ
ความสาคัญของตนเองที่มีต่อประเทศชาติ จึงควรมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาและมุ่งมั่นที่จะศึกษา ในแขนง
วิชาที่ประเทศชาติต้องการไปจนสาเร็จการศึกษา การขาดความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
ของโรงเรียนจนทาให้ผลการเรียนไม่เป็นไปตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนย่อมทาให้เกิดผลเสีย
อย่างมาก ทั้งต่อนักเรียนเอง โรงเรียนและสังคมประเทศชาติโดยรวม ดังนั้น ผู้รับทุนควรได้ศึกษาวิสัยทัศน์
อุดมการณ์ และเป้าหมายในการพัฒนาผู้รับทุนซึ่งเป็นนักเรียน ตลอดจนหลักสูตรและระเบียบว่าด้วยความประพฤติ
และการปฏิบัติตัวทั่วไปของนักเรียนเป็นอย่างดี
1.1 ผู้รับทุนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโรงเรียนจะต้องทาข้อตกลงกับโรงเรียนกาเนิดวิทย์ (ผู้ให้ทุน) เพื่อรับ
ทุนการศึกษา และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่กาหนดไว้ ในการนี้ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่ชอบด้วย
กฎหมาย สามารถเป็นผู้ค้าประกันการทาข้อตกลงดังกล่าวได้โดยไม่จาเป็นต้องแสดงหลักทรัพย์ หากเป็นบุคคลอื่น
จาเป็นต้องแสดงหลักทรัพย์ที่เพียงพอสาหรับการค้าประกัน
1.2 เงื่อนไขและข้อผูกพันในการเป็นผู้รับทุนโรงเรียนกาเนิดวิทย์
ผู้รับทุนจะต้องมีผลการเรียนและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ จึงจะสามารถคงสภาพเป็นนักเรียนและเลื่อนขึ้น
เรียนในชั้นเรียนที่สูงขึ้นถัดไปได้
(1) มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน
(2) มีความประพฤติดี
(3) มีผลการเรียนดี กล่าวคือ ต้องได้ระดับคะแนนแต่ละรายวิชา ไม่ต่ากว่า 2.00 ในแต่ละภาคเรียน
2. การพ้นสภาพการเป็นผูร้ บั ทุน
เงื่อนไขในการพ้นสภาพการเป็นผู้รับทุน มีดังนี้
(1) ผู้รับทุนที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ/หรือมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 1.2 จะต้องพ้นสภาพจาก
การเป็นนักเรียนหรือถูกปรับลดหรืองดการให้ทุนในรอบระยะเวลาปีการศึกษาหน้า ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ผู้ให้ทุนกาหนด
ผู้รับทุนซึ่งเป็นนักเรียนที่พ้นสภาพตามคาสั่งของโรงเรียน จะต้องชดใช้ทุนการศึกษา เว้นแต่ได้รับการยกเว้น
การชดใช้เงินทุนการศึกษาโดยได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้ทุนเมื่อมีเหตุผลอันสมควร
(2) ผู้รับทุนที่มีพฤติกรรมหรือความประพฤติที่เป็นความผิดร้ายแรงได้แก่

-51. ไม่เชื่อฟังคาสั่ง มีพฤติกรรมก้าวร้าว หรือไม่เคารพต่อครู อาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลนักเรียนซึ่ง
เป็นผู้รับทุนตามข้อตกลงนี้
2. เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภท หรือมีอุปกรณ์เกี่ยวกับเล่นการพนันไว้ในครอบครอง โดยไม่มี
เหตุอันควร
3. สูบบุหรี่ ดื่มสุรา เบียร์ หรือเครื่องดื่มที่มีสารแอลกอฮอล์เจือปน เสพยาเสพติดทุกชนิด มีไว้ครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดทุกชนิดในโรงเรียน
4. มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในทางชู้สาว หรือไม่เหมาะสมกับการเป็นนักเรียน
5. ลักขโมย หรือมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการลักขโมยทรัพย์สินของบุคคลอื่น
6. ทาลายทรัพย์สินของโรงเรียน ของส่วนรวม หรือของบุคคลอื่น
7. ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่างกายบุคคลอื่น หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ส่อไปในทางก้าวร้าว
คุกคาม สิทธิ เสรีภาพของบุคคลอื่น
8. มีพฤติกรรมอื่นๆ ที่เข้าข่ายหรือพิจารณาได้ว่าเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม จารีต
ประเพณีอย่างร้ายแรง
ในกรณีทผี่ ู้รับทุนมีพฤติกรรมหรือความประพฤติที่เป็นความผิดร้ายแรงตาม เงื่อนไขข้างต้น ผู้รับทุนอาจ
ถูกพิจารณาให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนโรงเรียนกาเนิดวิทย์ตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน และอาจจะต้องชดใช้
ทุนการศึกษาทั้งหมด หรือถูกระงับการให้ทุนการศึกษา แล้วแต่กรณี
(3) ผู้รับทุนที่มีเหตุผลจาเป็นประสงค์จะขอลาออกจากโรงเรียนก่อนสาเร็จการศึกษา จะต้องมีเหตุผลจาเป็น
อย่างยิ่ง และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากโรงเรียนก่อน มิฉะนั้นอาจจะต้องชดใช้ทุนการศึกษาที่ได้รับไปคืนตามที่ผู้ให้
ทุนกาหนด
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