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สัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินรายได้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 

 
ท ำท่ี  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
วันที่ ...........เดือน.............................พ.ศ.  2558 

สัญญำฉบับนี้ท ำขึ้น ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฎสกลนคร เลขที่ 680 ถนนนิตโย ต ำบลธำตุเชิงชุม อ ำเภอเมือง  
จังหวัดสกลนคร 47000 เมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ.  2558 ระหว่ำง  มหำวิทยำลัยรำชภัฎสกลนคร  
โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กำญจนำ  วงษ์สวัสดิ์ ต ำแหน่ง  รองอธิกำรบดี ฝ่ำยวิจัยและประกันคุณภำพ           
ปฏิบัติรำชกำรแทน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฎสกลนคร  ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้เรียกว่ำ “ ผู้ให้ทุน” ฝ่ำยหนึ่งกับอีก
ฝ่ำยหนึ่งซึ่งในสัญญำนี้เรียกว่ำ “ผู้รับทุน”โดย “ผู้ให้ทุน”เสนอให้ทุน แก่นักศึกษำ ตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฎ
สกลนคร เรื่อง ผลกำรพิจำรณำกำรให้ทุนสนับสนุนกำรวิจัยส ำหรับนักศึกษำ ระดับปริญญำตรี (ภำคปกติ) 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎสกลนคร จำกเงินรำยได้  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ตำมประกำศ ลงวันที่ 17 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 เพ่ือท ำวิจัย โดย”ผู้รับทุน”   ได้ท ำสัญญำกับ “ผู้ให้ทุน” ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้ำพเจ้ำ............................ ............................นำมสกุล...................................คือ “ผู้รับทุน”ตำมสัญญำนี้   
เกิดวันที่.........เดือน................พ.ศ. ....... อำยุ.........ปี เลขประจ ำตัวประชำชน............................................................
วันออกบัตร..........................บัตรหมดอำยุวันที่......................................ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับ................................
รหัสนักศึกษำ ..........................สำขำวิชำ.................... ...... คณะ...................................................มหำวิทยำลยัรำชภัฎ
สกลนคร กระทรวงศึกษำธิกำร ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขท่ี........หมู่..........ต ำบล....................เขต/อ ำเภอ............................... 
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์.............โทรศัพท์...........................E-mail…………………………………………
เป็นหัวหน้ำโครงกำรวิจัย และคณะผู้วิจัยซึ่งมีรำยชื่อต่อท้ำยสัญญำฉบับนี้  จ ำนวน...........คน ในสัญญำนี้เรียกว่ำ 
“ผู้รับทุน”  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ได้รับจัดสรรเงินทุนสนับสนุนกำรวิจัยส ำหรับนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สกลนคร ตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฎสกลนคร เรื่อง ผลกำรพิจำรณำกำรให้ทุนสนับสนุนกำรวิจัยส ำหรับ
นักศึกษำ ระดับปริญญำตรี (ภำคปกติ) มหำวิทยำลัยรำชภัฎสกลนคร จำกเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2559 เพ่ือท ำกำรวิจัยเรื่อง………….......................................................................................................................... ....... 
...................................................... .......................... ........................................................................................  
............................................................................................................................................ ................................
นับตั้งแต่วันที่  26  เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 และ“ผู้รับทุน”ขอท ำสัญญำนี้ไว้แก่ “ผู้ให้ทุน” มีข้อควำม
ดังต่อไปนี้  

/ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำ…….. 
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 1. ข้ำพเจ้ำ “ผู้รับทุน” ได้รับทุนสนับสนุนกำรวิจัย ประเภทกำรวิจัย......................................................เป็น
จ ำนวนเงิน............................................................บำท (...............................................................................)         
จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำร สร้ำงเครื่องมือในกำรรวบรวมข้อมูลกำรวิเครำะห์
ข้อมูลและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ในกำรท ำวิจัยซึ่งต่อไปนี้ในสัญญำจะเรียกว่ำ  “ ทุนสนับสนุนกำรวิจัยส ำหรับนักศึกษำ ” 
และด ำเนินกำรวิจัยให้แล้วเสร็จภำยใน 1 ปี นับแต่วันที่ลงนำมในสัญญำนี้ 
 2.  ในกำรเบิกจ่ำยเงินทุนสนับสนุนกำรวิจัยส ำหรับนักศึกษำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฎสกลนคร  
จะแบ่งจ่ำย  เป็น 2  งวด  ดังนี้  
งวดที่ 1  ร้อยละ 70  ของทุนที่ได้รับ  ภำยหลังจำกผู้รับทุนท ำสัญญำรับทุนสนับสนุนกำรวิจัยกับผู้ให้ทุนแล้ว 

งวดที่ 2 ร้อยละ 30 ของทุนที่ได้รับเมื่อผู้รับทุนส่งรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์  จ ำนวน 1 เล่ม  บทคัดย่อและ
แผ่นซีดีบันทึกข้อมูลรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ และไฟล์โปสเตอร์เพ่ือน ำเสนอผลงำนวิจัย จ ำนวน  1  แผ่น   

3.  ข้ำพเจ้ำ “ผู้รับทุน” ยินยอมส่งรำยงำนผลกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร  จ ำนวน 
1  เล่ม  บทคัดย่อ ส ำหรับตีพิมพ์เผยแพร่จ ำนวน 1 เรื่อง และแผ่นซีดีบันทึกข้อมูลเอกสำรรำยงำนผลกำรวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ บทคัดย่อและบันทึกไฟล์โปสเตอร์เพ่ือน ำเสนอผลงำนวิจัย จ ำนวน 1 แผ่น  (รูปแบบปกนอก/ปกในรำยงำน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ) และเอกสำรที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆอันเก่ียวข้องกับงำนวิจัย  

4. ถ้ำมีเหตุขัดข้องใดก็ตำมข้ำพเจ้ำจะจัดท ำหนังสือเป็นลำยลักษณ์อักษรแจ้งถึงผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัย
และพัฒนำ  ให้ทรำบก่อนวันครบก ำหนดส่งรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์อย่ำงน้อย  30 วัน  พร้อมทั้งสำเหตุทีท่ ำให้กำร
ด ำเนินกำรวิจัยล่ำช้ำและก ำหนดระยะเวลำที่ขอเลื่อนวันส่งรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์  

5.  ข้ำพเจ้ำ “ผู้รับทุน” จะรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรวิจัยตำมรูปแบบที่สถำบันวิจัยและพัฒนำก ำหนด  
ในรอบ 6 เดือน ในระหว่ำงที่ข้ำพเจ้ำรับทุนสนับสนุนกำรวิจัยตำมสัญญำฉบับนี้  ข้ำพเจ้ำจะไม่เปลี่ยนแปลงชื่อเรื่อง
วิจัยหำกมีกำรปรับเปลี่ยนจะท ำบันทึกข้อควำมแจ้งและระบุสำเหตุกำรเปลี่ยนแปลงและให้อำจำรย์ที่ปรึกษำลง
ลำยมือชื่อรับรอง จะตั้งใจและเพียรพยำยำมอย่ำงที่สุดเพ่ือท ำกำรวิจัยตำมโครงกำรที่ได้เสนอต่อมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สกลนคร  จะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย ยุติหรือเลิกกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัยกลำงคันเว้นแต่จะยุติหรือเลิกโดยควำมเห็นชอบ
ของอำจำรย์ที่ปรึกษำงำนวิจัยและคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรให้ทุนสนับสนุนกำรวิจัยส ำหรับนักศึกษำ (ภำคปกติ) 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร  จำกเงินรำยได ้ ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2559  
 6.  ในระหว่ำงที่ข้ำพเจ้ำ “ผู้รับทุน” รับทุนสนับสนุนกำรวิจัยตำมสัญญำฉบับนี้  ข้ำพเจ้ำยินยอมอยู่ในควำม
ควบคุมดูแลของคณะกรรมกำรฯ  โดยข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติตำมประกำศ  ข้อบังคับหรือค ำสั่งของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สกลนคร ที่ก ำหนด หรือสั่งกำรเกี่ยวกับกำรควบคุมกำรท ำวิจัยและกำรใช้จ่ำยเงินทุนทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้ว  ก่อน
วันที่ข้ำพเจ้ำลงนำมในสัญญำฉบับนี้ และที่จะออกใช้บังคับต่อไปภำยหน้ำโดยข้ำพเจ้ำยินยอมถือว่ำประกำศ  ระเบียบ  
ข้อบังคับหรือค ำสั่งต่ำง ๆ ดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำฉบับนี้ 

7.  ในระหว่ำงที่ข้ำพเจ้ำ “ผู้รับทุน” รับทุนสนับสนุนกำรวิจัยตำมสัญญำฉบับนี้  ถ้ำข้ำพเจ้ำไมท่ ำกำรวิจัยก็ดี 
หรือท ำกำรวิจัยล่ำช้ำจนไม่สำมำรถส่งรำยงำนผลกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ตำมที่ก ำหนดไว้ก็ดี หรือข้ำพเจ้ำฝ่ำฝืนเงื่อนไข
ในสัญญำนี้ จนเป็นเหตุให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนครบอกเลิกสัญญำก็ดี  ข้ำพเจ้ำยินยอมชดใช้ทุนที่ข้ำพเจ้ำรับมำ
จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนครทั้งหมดคืนให้แก่มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 

/8. ถ้ำข้ำพเจ้ำ... 
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  8.  ถ้ำข้ำพเจ้ำ “ผู้รับทุน”ไม่ปฏิบัติตำมสัญญำนี้ หรือตำมประกำศ  ระเบียบ  ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย
รำชภัฏสกลนคร  ว่ำด้วยทุนสนับสนุนกำรวิจัยข้อหนึ่งข้อใด  ข้ำพเจ้ำยินยอมที่จะชดใช้ค่ำเสียหำยอันพึงมี หรือรับ
โทษตำมท่ีก ำหนดไว้ในประกำศ  ระเบียบ  ข้อบังคับของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนครว่ำด้วยทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
  9.  ข้ำพเจ้ำจะส่งมอบครุภัณฑ์และวัสดุที่เหลือจำกกำรทดลอง (ถ้ำมี)ให้สำขำวิชำที่สังกัดและจ่ำยค่ำตอบแทน
แก่อำจำรย์ที่ปรึกษำงำนวิจัยโดยหักจำกวงเงินที่ได้รับทุนสนับสนุนกำรวิจัยในอัตรำโครงกำรวิจัยละ  300 บำท  

10.  ข้ำพเจ้ำ “ผู้รับทุน” จะน ำเสนอผลงำนวิจัยในเวทีน ำเสนอผลงำนวิจัยที่สถำบันวิจัยและพัฒนำ  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนครได้จัดขึ้น  ส่วนกำรเผยแพร่ผลกำรวิจัยที่เป็นสิ่งพิมพ์หรือสิ่งอ่ืนใดต่อสำธำรณชนหำกมี
ค่ำใช้จ่ำย ถือเป็นควำมรับผิดชอบของผู้รับทุน 

11.   ข้ำพเจ้ำ “ผู้รับทุน” ยินยอมให้ผลงำนวิจัยครั้งนี้เป็นลิขสิทธิ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนครแต่เพียง     
ผู้เดียว และให้มีสิทธิ์ในกำรเผยแพร่งำนวิจัยตำมสัญญำนี้ได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญำตจำกข้ำพเจ้ำ 
 12. ข้ำพเจ้ำ ผู้รับทุน” จะไม่ด ำเนินกำรใดๆท่ีเป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือสิทธิทำง 
กฎหมำยของบุคคลอ่ืน หำกมีกำรละเมิดในเรื่องดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำจะเป็นผู้รับผิดชอบในควำมเสียหำยต่อกำรละเมิด
แต่เพียงผู้เดียว 

13.   เพ่ือเป็นหลักประกันในกำรปฏิบัติตำมสัญญำนี้  ข้ำพเจ้ำจัดให้............................... .............................     
ซึ่งมีคุณสมบัติและหลักทรัพย์ตำมที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนครก ำหนดท ำสัญญำค้ ำประกันข้ำพเจ้ำภำยในเวลำที่
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร เห็นสมควร 

สัญญำฉบับนี้ท ำขึ้นสองฉบับมีข้อควำมตรงกัน คู่สัญญำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำฉบับนี้โดยตลอดแล้ว  
เห็นว่ำถูกต้องทุกประกำร  จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้ในสัญญำต่อหน้ำพยำนไว้เป็นหลักฐำน 

 
 

       
  ลงชื่อ .......................................ผู้รับทุน                           ลงชื่อ ......................................ผู้ให้ทุน 
    (...........................................................)                   (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กำญจนำ  วงษ์สวัสดิ์) 
 ต ำแหน่ง..............................................            รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและประกันคุณภำพ  ปฏิบัติรำชกำรแทน  
                                                                         อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
 
 
  ลงชื่อ.........................................พยำนฝ่ำยผู้รับทุน          ลงชื่อ ......................................พยำนฝ่ำยผู้ใหทุ้น 
    (............................................................)                        (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เพิ่มศักดิ์  ยีมิน) 
ต ำแหน่ง..........................................                                 ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 
 

/รำยชื่อคณะ... 
 



สัญญาเลขที่...../2559 

รำยชื่อคณะผู้วิจัยที่รับรับทุนสนับสนุนงำนวิจัยร่วมกันเพื่อท ำกำรวิจัยเรื่อง
..................................................................................... ..................................................................................................
.............................................................................................................................................................. มีดังต่อไปนี้.- 
 1. ชื่อ-สกุล................................... .......................................................อำย.ุ.......................................ป ี
บัตรประชำชนเลขท่ี......................................................วันออกบัตร............................................................................  
บัตรหมดอำยุวันที่............................... ............ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับ  ........................รหัสนักศึกษำ.......................... 
สังกัดคณะ......................................................ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขท่ี.........หมู่........................ถนน............................... 
ต ำบล/แขวง.......................................อ ำเภอ/เขต.............................จังหวัด............................................................... 
โทรศัพท์.............................................E-mail………………………………………………………………………………………………… 

2. ชื่อ-สกุล................................... .......................................................อำย.ุ.......................................ป ี
บัตรประชำชนเลขท่ี......................................................วันออกบัตร............................................................................  
บัตรหมดอำยุวันที่...........................................ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับ  ........................รหัสนักศึกษำ.......................... 
สังกัดคณะ......................................................ปจัจุบนัอยู่บำ้นเลขท่ี.........หมู่........................ถนน............................... 
ต ำบล/แขวง.......................................อ ำเภอ/เขต........ .....................จงัหวดั............................................................... 
โทรศัพท์.............................................E-mail………………………………………………………………………………………………… 

3. ชื่อ-สกุล................................... .......................................................อำย.ุ.......................................ป ี
บัตรประชำชนเลขท่ี......................................................วันออกบัตร............................................................................  
บัตรหมดอำยุวันที่..................................... ......ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับ  ........................รหัสนักศึกษำ.......................... 
สังกัดคณะ......................................................ปจัจุบนัอยู่บำ้นเลขท่ี.........หมู่........................ถนน............................... 
ต ำบล/แขวง.......................................อ ำเภอ/เขต........ .....................จงัหวดั............................................................... 
โทรศัพท์................................. ............E-mail………………………………………………………………………………………………… 

4. ชื่อ-สกุล................................... .......................................................อำย.ุ.......................................ป ี
บัตรประชำชนเลขท่ี......................................................วันออกบัตร............................................................................  
บัตรหมดอำยุวันที่...........................................ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับ  ........................รหัสนักศึกษำ.......................... 
สังกัดคณะ......................................................ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่.........หมู่........................ถนน............................... 
ต ำบล/แขวง.......................................อ ำเภอ/เขต........ .....................จงัหวดั............................................................... 
โทรศัพท์................................. ............E-mail………………………………………………………………………………………………… 

5. ชื่อ-สกุล................................... .......................................................อำย.ุ.......................................ป ี
บัตรประชำชนเลขท่ี......................................................วันออกบัตร............................................................................  
บัตรหมดอำยุวันที่...........................................ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับ  ........................รหัสนักศึกษำ.......................... 
สังกัดคณะ......................................................ปจัจุบนัอยู่บำ้นเลขท่ี.........หมู่........................ถนน............................... 
ต ำบล/แขวง.......................................อ ำเภอ/เขต.............................จงัหวดั............................................................... 
โทรศัพท์................................. ............E-mail………………………………………………………………………………………………… 
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สัญญำค้ ำประกัน... 

 
 

 
สัญญาค  าประกัน 

 
  

ท ำท่ี   มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร       .   
                                                                           วันที่      เดือน                  พ.ศ.         . 
 ข้ำพเจ้ำ..................................................นำมสกุล............................................อำยุ..............ปี           
อยู่บ้ำนเลขที่................ ซอย...............................ถนน............................ต ำบล/แขวง........................................ 
อ ำเภอ/เขต..............................................จังหวัด...........................................อำชีพ................................ ............  
คู่สมรสชื่อ(ถ้ำมี)........................................... ...............................ขอท ำสัญญำค้ ำประกันไว้ให้แก่มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สกลนครข้อควำมดังต่อไปนี้. 
 ข้อ  1  ตำมท่ี.............................................................................. ................(ผู้รับทุน)  ได้ท ำสัญญำกำรรับทุน
สนับสนุนกำรวิจัยให้ไว้แก่มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร  โดยหนังสือสัญญำลงวันที่......เดือน.................พ.ศ.2558                 
ข้ำพเจ้ำทรำบและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำดังกล่ำวเป็นอย่ำงดีโดยตลอด  จึงท ำสัญญำกำรค้ ำประกันต่อมหำวิทยำลัย
รำชภัฏสกลนครว่ำ  ถ้ำผู้รับทุนผิดสัญญำดังกล่ำวไม่ว่ำข้อหนึ่งหรือข้อใดด้วยประกำรใด ๆ  ก็ตำม  ข้ำพเจ้ำยินดีชดใช้
เงินให้แก่มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร  ตำมควำมรับผิดชอบของผู้รับทุนที่ระบุไว้ในสัญญำดังกล่ำวนี้ทั้งสิ้นทุก
ประกำรทันที  โดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนครมิจ ำเป็นต้องเรียกให้ผู้รับทุนช ำระหนี้ก่อน 
 ข้อ  2  ในกรณีที่ผู้รับทุนผ่อนผันเวลำหรือผ่อนผันจ ำนวนเงินในกำรช ำระหนี้ให้แก่มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สกลนคร  ไม่ว่ำกรณีใดๆโดยจะแจ้งหรือมิได้แจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบก็ตำม  ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมด้วยในกำร
ผ่อนผันเวลำหรือผ่อนผันจ ำนวนเงินในกำรช ำระหนี้ดังกล่ำว  และมิได้เป็นเหตุให้ปลดเปลื้องควำมรับผิดชอบของ
ข้ำพเจ้ำ 
 ข้อ  3  ข้ำพเจ้ำจะไม่เพิกถอนกำรค้ ำประกันในระหว่ำงเวลำที่ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบตำมเงื่อนไขในสัญญำ
กำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร  เพื่อท ำกำรวิจัยดังกล่ำว 

 ข้อ 4  ข้ำพเจ้ำจะเร่งรัดนักศึกษำที่ได้รับทุนสนับสนุนให้น ำเสนอผลงำนวิจัยในเวทีน ำเสนอที่สถำบันวิจัย
และพัฒนำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร  ได้จัดขึ้น   
  
 
 

   /ข้ำพเจ้ำ... 

 
ปิดอำกร
แสตมป ์

10 บำท 
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ข้ำพเจ้ำทรำบและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำนี้ดีโดยตลอดแล้ว  จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน 
 
  
 (ลงชื่อ).............................................................ผู้ค้ ำประกัน  
 (....................................................................)  
           
      
  (ลงชื่อ)........................................................คู่สมรสผู้ให้ควำมยินยอม 
   (....................................................................)  
 
 
   (ลงชื่อ).................................................................... พยำน 
  (....................................................................)  
 
 
  (ลงชื่อ)......................................................................พยำน  
 (....................................................................)  
 
 
 
หมายเหตุ 

1. ผู้ค้ ำประกันจะต้องเป็นข้ำรำชกำร หรือพนักงำนมหำวิทยำลัยในสังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร   
2. หลักฐำนที่ใช้ในกำรท ำสัญญำ  มีดังนี้ 

2.1  สัญญำกำรรับทุนสนับสนุนกำรวิจัยฯ  จ ำนวน 1  ฉบับ 
2.2  ส ำเนำบัตรประชำชนของหัวหน้ำโครงกำร  จ ำนวน 3  ฉบับ 
2.3  ส ำเนำบัตรประชำชน หรือบัตรข้ำรำชกำร หรือบัตรพนักงำนมหำวิทยำลัยของผู้ค้ ำประกัน  
จ ำนวน 1 ฉบับ 

 
     


