
          

 

 

ส ำเนำบตัรประชำชน 

ของ ผู้กู้ยมื กองทนุเงินใหกู้ยื้มเพ่ือกำรศกึษำ 

 

 

รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

ลงลำยมือช่ือ 

(บตัรประชำชนท่ีสง่ตอ้งไมห่มดอำย)ุ 

 
อำ้งองิที่มำ รูปภำพ = https://www.thairath.co.th/news/politic/1269122 



 

หน้าแรก ทะเบยีน

บำ้น 

หน้าทีม่ี ช่ือนักศึกษา 



 



 



  

           



 

 

  

ตัวอย่างเช่น ทาํจิตอาสาในปีการศกึษา 2562 แตจ่ะกูใ้นปีการศกึษา 2563  

กรุณากรอก 2562 เพราะเป็นปีท่ีปฏิบตัจิรงิ  

2562 

นายทาํจรงิ  ใจซื่อตรง 

ตัวอย่างการกรอกแบบบันทกึการเข้าร่วมโครงการฯ 

โครงการ 
ปลกูป่า 

เขาใหญ่ 
จ.นครราชสีมา 

 

15 - 16 ก.ย. 62 16 
อธิบายตามความเขา้ใจของ

นักศกึษา 
นายสอนสั่ง คนด ี

อ.ที่ปรกึษาชมรมฯ 

095-596-XXXX 

ลายเซ็น  
พรอ้มประทบัตราตาํแหน่ง 

โครงการเก็บขยะ 
ชายหาดบางแสน 

จ.ชลบุร ี

 

 8 ต.ค. 62 8 
อธิบายตามความเขา้ใจของ

นักศกึษา 
นส. ตัง้ใจ  จงึไดดี้ 

อ.ที่ปรกึษาชมรมฯ 

095-465-XXXX 

ลายเซ็น  
พรอ้มประทบัตราตาํแหน่ง 

เก็บกล่องนม บา้น นักศกึษา 

 

12 ส.ค.  
– 30 ต.ค. 62 

15 

เก็บ-ลา้งทาํความสะอาด-ตากแดด 

แลว้นาํส่ง หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

ต่อไป 
นส.สะอาด รกัพืน้ที่ 

อ.ชมรมกิจกรรม 

095-596-XXXX 

ลายเซ็น  
พรอ้มประทบัตราตาํแหน่ง 

กวาดลานวดั 

ลา้งหอ้งนํา้วดั 

วดัใหม่ทองเสน 
เขตดสิุต กทม. 

 

4 พ.ย. 62 3 
กวาดลานพืน้ที่หนา้โบสถ ์และ

ลา้งหอ้งนํา้ 4 หอ้ง 

พระอาจารย ์
ยินดี ใฝ่บุญ 

เจา้คณะ 3 

095-345-XXXX 

ลายเซ็น  
พรอ้มประทบัวดั 

6100         0103        0999 089- 999 - 9999 

-นศ.แรกเขา้ปี 1 ทาํจิตอาสา เพียง 1 กิจกรรม ไมจ่าํกดั ชั่วโมง  

ในตารางดา้นลา่งเป็นเพียงตวัอย่างเท่านัน้ ดงันัน้ นศ.ทาํแคข่อ้เดียวค่ะ 

 สาํหรบั นศ.แรกเขา้ปี1 ขอ่งนีไ้มต่อ้งกรอกคะ่ 



        

(ได 6 ชั่วโมง /ครัง้ พรอมแนบเอกสารประกอบ) 



 

ส ำเนำบตัรประชำชน 

ของ  ผู้ปกครอง 

 

 

รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

ลงลำยมือช่ือ 

(บตัรประชำชนท่ีสง่ตอ้งไมห่มดอำย)ุ 
 

 

 

 

อำ้งองิที่มำ รูปภำพ = https://www.thairath.co.th/news/politic/1269122 



 

หน้าแรก ทะเบยีน

บำ้น 

หน้าทีม่ ีช่ือผู้ปกครอง 



 

หนงัสือรบัรองเงินเดือนหรอื 

สลปิเงินเดือน  

ของผูป้กครอง 
เอกสารยอ้นหลงัไดไ้มเ่กิน 3 เดือน  

แตใ่หเ้ลือกสง่เพียงเดือนเดียว 

หมายเหต ุ

1.  นกัศกึษาอยู่กบั บดิาและมารดา โดยทัง้สองท่านท างานมีหนงัสือรบัรองหรอืสลปิ

เงินเดือน   นกัศกึษาไมต่อ้งท า กยศ 102 

2.   นกัศกึษาอยู่กบั บดิาและมารดา โดยคนหนึ่งคนใดท างานมีหนงัสือรบัรองหรอื 

สลปิเงินเดือน เพียงทา่นเดียว  นกัศกึษาตอ้งท า กยศ 102 ดว้ย 

3.   นกัศกึษาอยู่กบั ผูป้กครอง หรอื คู่สมรสท่ีถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยทา่นนัน้

ท างานมีหนงัสือรบัรองหรอืสลปิเงินเดือน   นกัศกึษาไมต่อ้งท า กยศ 102 

4.   นกัศกึษาอยู่กบั ผูป้กครอง หรอื คู่สมรสท่ีถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยทา่นนัน้

ท างานไมม่หีนงัสอืรบัรองหรอืสลปิเงินเดือน   นกัศกึษาตอ้งท า กยศ 102 



 

 

นกัศกึษา -   

กรอก ขอ้มลูผูร้บัรองรายได ้ 

(ขา้ราชการ , เจา้หนา้ที่รฐั) 

กรอก ขอ้มลู 

นศ. ผูกู้ย้ืม 

เฉพาะกรณีให้

คูส่มรสฯ  

เป็นผูป้กครอง  

เฉพาะกรณี นศ 

ไมไ่ดอ้ยูใ่นการ

ดแูลของบิดา 

มารดา ตอ้งให้

พี่ปา้นา้อาเป็น

ผูป้กครอง 

ลายมือช่ือผูร้บัรองรายได ้ตอ้งตรง กบั ส าเนาบตัร (ขา้ราชการ , เจา้หนา้ที่รฐั) 

ผูกู้ยื้มฯ ท่ีตอ้งใช ้เอกสาร กยศ.102 ตอ้งมีเง่ือนไข ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. บดิา,มารดา คนใดคนหนึ่งหรือทัง้สองคน ของ นศ.ผูกู้ยื้ม ไม่มีหนงัสอืรบัรองฯ หรือ สลปิเงนิเดือน  

2. นศ.ผูกู้ยื้ม ให ้พ่ีปา้นา้อา หรือ คูส่มรสท่ีถกูตอ้งตามกฎหมาย เป็นผูป้กครอง แทนบิดามารดา 

    แต ่ไม่มีหนงัสอืรบัรองฯ หรือ สลิปเงนิเดอืน ก็จ  าเป็นตอ้งใช ้ กยศ.102 แผน่นี ้เชน่กนั 

 

 

อาชีพที่ไมใ่ชล่กูจา้งประจ าไมต่อ้งกรอกชอ่งนี ้

กรอก 

ขอ้มลู บิดา

มารดา 

เป็น

ผูป้กครอง

โดย 

-อยูด่ว้ยกนั

กรอกทัง้คู ่

-แยกกนั

กรอกคน

เดียว 

ระบ ุเชน่ รบัจา้งทั่วไป 

ระบ ุเชน่ พนกังานบรษัิท 

ระบ ุเชน่ คา้ขายทั่วไป 

ระบ ุเชน่ บรษัิท มั่นคงดี จ  ากดั 
กรอกที่อยูบ่รษัิท 

เชน่ 120,000.-  

ฐานเงินเดือน 

คณู 12  อาชีพที่ไมใ่ชล่กูจา้งประจ าไมต่อ้งกรอกชอ่งนี ้

อาชีพที่ไมใ่ชล่กูจา้งประจ าไมต่อ้งกรอกชอ่งนี ้

กรอกที่อยูท่ี่บา้น 

กรอกที่อยูท่ี่บา้น 

ระบ ุเชน่ เกษตรกร 

เชน่ 100,000.-  

เชน่ 80,000.-  

เชน่ 150,000.-  
กรอกที่อยูท่ี่บา้น 

หมายเหตุ  1. การกรอก กยศ.102 ให้ อ้างอิงขอ้มูลจาก กยศ.101 

    2. เฉพาะ นศ.กู้ลักษณะที่ 1  รายได้ครอบครัวของผู้กู้ยมื ที่ปรากฎในเอกสารนี้ รวมกนั ต้องไมเ่กนิ 360,000 บาท ตอ่ปี 
               2. หากกรอกผิดให้ใช้ปากกาขีดฆา่แก้ไข ได้เท่าน้ัน แลว้มีลายมือเซ็นรับรองก ากับไว้โดย ผู้รับรอง ทุกจุดที่แก้ไข 

ระบชุื่อผูกู้ ้เชน่     น.ส.ใจดี   มีสขุ 

-   
-   

-   
-   -   

-   -   
-   

-   
-   



 

 

             

 

             

 

ตัวอย่าง ส่งสาํเนาบัตรผู้รับรอง (รายได้ , สถานภาพ , ไม่ทาํงานประจาํ) 

ลายมอืชือ่ในบัตร ต้องตรงกับ ลายมอืชือ่ในใบรับรองฯ 

บัตรต้องไม่หมดอาย ุ

หมายเหตุ บัตรประจาํตัวเจ้าหน้าทีข่องรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ อาจไม่เหมอืนตามตัวอย่าง 

ทัง้นี ้ใหดู้ลายมอืช่ือเจ้าของบัตร(ถ้าม)ี และวันหมดอายุ เป็นสาํคัญ 



 

บำ้น 

9 สงิหำคม 25XX 

ส ำหรบั นกัศกึษำ 

 

กรุณำกรอกใหถ้กูตอ้ง และครบถว้น 

ไมต่อ้งกรอก ( เวน้ไว ้) 

ลำยมือช่ือนกัศกึษำ ตวับรรจง 

ลำยมือช่ือนกัศกึษำ ลำยเซ็น 



          

 

 

ส ำเนำบตัรประชำชน 

ของ ผู้กู้ยมื กองทนุเงินใหกู้ยื้มเพ่ือกำรศกึษำ 

 

 

รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

ลงลำยมือช่ือ 

(บตัรประชำชนท่ีสง่ตอ้งไมห่มดอำย)ุ 

 
อำ้งองิที่มำ รูปภำพ = https://www.thairath.co.th/news/politic/1269122 



 

บำ้น 

9 สงิหำคม 25XX 

ส ำหรบั บิดำ / มำรดำ /ผูป้กครอง 

 

กรุณำกรอกใหถ้กูตอ้ง และครบถว้น 

ช่ือ – สกลุ ของนกัศกึษำ 

ลำยมือช่ือผูป้กครอง ตวับรรจง 

ลำยมือช่ือผูป้กครอง ลำยเซ็น 



 

ส ำเนำบตัรประชำชน 

ของ  ผู้ปกครอง 

 

 

รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

ลงลำยมือช่ือ 

(บตัรประชำชนท่ีสง่ตอ้งไมห่มดอำย)ุ 
 

 

 

 

อำ้งองิที่มำ รูปภำพ = https://www.thairath.co.th/news/politic/1269122 


