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รายการเอกสารและหลักฐานส าหรับผู้กู้ยืมรายเก่า เลื่อนชั้นปี 

ประจ าปีการศึกษา 255… 
 

ชื่อ – สกุล………………….....................................................................…..  รหัสนักศึกษา......................................................................     
ระดับ  ปวส.   ปริญญาตรี  ชั้นปีที่     2    3    4         
คณะ  บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  สาขาวิชา ............................................................................................. 
  วิศวกรรมศาสตร์ 
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

 
เอกสารประกอบการยื่นแบบค าขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

ให้นักศึกษา         ลงในช่อง    ตามรายการเอกสารที่น ามาประกอบ  และโปรดเรียงเอกสารตามรายการดังนี้ 
 1.  แบบค าขอกู้ยืมเงิน ที่ Print  จากระบบ e-studentloan  (ลงนามเอกสารให้เรียบร้อย) จ านวน 1 ชุด 
 2.  แบบค าขอกู้ยืมของมหาวิทยาลัยฯ กยศ.101 
     3.  หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม กยศ.102 
     4.  หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา  กยศ.103 

       4.  ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับรองรายได้ครอบครัวผู้กู ้  จ านวน 1 ฉบับ 
 5.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนของนักศึกษา   จ านวน 1 ฉบับ 

      6.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนของบิดา  จ านวน 1 ฉบับ 
 7.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนของมารดา จ านวน 1 ฉบับ 
 8.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผูป้กครอง  (ในกรณีที่นักศึกษามีผู้อุปการะที่ไม่ใช่             

บิดา - มารดา)   จ านวน 1 ฉบับ 
     9. ในกรณีที ่ บิดา - มารดา หรือ ผู้ปกครอง  หย่าร้างกัน  ให้แนบส าเนาทะเบียนหย่าด้วย    จ านวน 1 ฉบับ 
     10. ในกรณีที่  บิดา  หรือ มารดา  เสียชีวิต  ให้แนบส าเนาใบมรณบัตรด้วย  จ านวน 1 ฉบับ 
     11. กรณีที่  บิดา- มารดา หรือ ผู้ปกครอง  ได้รับเงินเดือนประจ า จากหน่วยงาน ให้แนบหนังสือรับรองเงินเดือน   

       หรือ เอกสารอันแสดงให้เห็นได้ว่าได้รับเงินเดือน โดยไม่หักค่าใช้จ่าย  (เอกสารนั้นต้องเป็นปัจจุบัน) จ านวน 1 ฉบับ 
 12. ส าเนาผลการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมาของผู้ยื่นค ากู้ยืม ภาคเรียนท่ี 2/2557     จ านวน 1 ฉบับ 

      หมายเหตุ การเซ็นรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับโดยเจ้าของเอกสาร และให้ใช้ปากกาสีน้ าเงินเท่านั้น 
  ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร / หลักฐานให้ครบ และรับรองส าเนาถูกต้องก่อนน าส่ง 
     เอกสาร / หลักฐาน ทั้งหมด ให้ถ่ายส าเนาด้วยกระดาษขนาด A4  เท่านั้น และให้มีความถูกต้องชัดเจน 

 ถ้าเอกสารไม่ครบ ไม่เรียงล าดับเอกสาร และส่งไม่ตรงตามเวลาท่ีก าหนดจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ไม่ประสงค ์
จะขอกู้ยืมเงินในปีการศึกษา 
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รูปถ่าย 
ขนาด 1 น้ิว 

(ติดกาว          
ใหเ้รียบร้อย) 

   กยศ.  101-1 
 ปวส.          
                             ปริญญาตรี                        แบบค าขอกู้ยมืเงนิ 
   กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา   2558 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  เชียงราย 

 
โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์ 
 
1.  ช่ือ นาย/นาง/นางสาว ………….…………….………..…………วนั/เดือน/ปีเกิด ………/…….……../….….… อาย ุ…….... ปี  
     สญัชาต ิ…………………. เชือ้ชาต ิ………………… เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน ……..……..…………..…………………. 
     นกัเรียน/นกัศกึษาระดบั ….…………..ชัน้ปีที่……… คณะ …….………………….สาขา ………………….……………….…. 
     คะแนนเฉลีย่สะสม ….…. รหสัประจ าตวันกัเรียน/นกัศกึษา ………..….………….. ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา ….……………….…. 
2.  ภมูิล าเนาเดิม เลขที ่…………. หมูท่ี่ ………… ตรอก/ซอย ………..……………… ถนน ……………………………………… 
     ต าบล/แขวง …………………………………อ าเภอ/เขต …………………………………. จงัหวดั ……………………………. 
     รหสัไปรษณีย์ …………………………. โทรศพัท์ ……………………...……………………. 
3.  ที่อยูปั่จจบุนั  เลขที ่………….. หมูท่ี่ ……… ตรอก/ซอย ……………….………. ถนน ……………………….……………….. 
     ต าบล/แขวง …………………………………อ าเภอ/เขต ……………………………………. จงัหวดั …………………………. 
     รหสัไปรษณีย์ …………………………. โทรศพัท์ …………………………………..………… 
4.  จบการศกึษาขัน้สงูสดุระดบั …………..……………………... สาขา …….……………………………………………………… 
     สถานศกึษา …………………………………………………………..……………………... ปีการศกึษา ……...………………. 
5.   เคยได้รับทนุการศกึษา 

ปีการศึกษา ประเภท ชื่อทุนการศึกษา จ านวนเงนิ 

    
    
    
       ไมเ่คยได้รับทนุการศกึษา 
 
6.    เคยกู้ยืมเงินจากกองทนุเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา 

ครัง้ที่ ปีการศึกษา ระดับการศึกษา ชัน้ปีที่ สถานศึกษา วงเงนิกู้ 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
 ไมเ่คยกู้ยืมเงินจากกองทนุเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา 
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กยศ. 101-2 
 
7.  บิดาข้าพเจ้าช่ือ ………………………………………….……………….   ถึงแก่กรรม       ยงัมีชีวิตอยู ่ อาย ุ…………ปี 
     เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน ……………………………................................................. ……………..…………………..… 
     จบการศกึษาขัน้สงูสดุ …………………………………จากสถานศกึษา ………………………………..………………….…... 
     อาชีพ              รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  ต าแหนง่ …………………………………………………………….….... 
         หน้าที ่………………………………………………………………………………………………….…….. 
    ค้าขาย  โดยเป็น           เจ้าของร้าน          หาบเร่               เช่าร้าน 
         ลกัษณะสนิค้า …………………………………………………………………….…………………………. 
    รับจ้าง  (ระบงุานให้ชดัเจน) …………………………………………………………………………………. 
    เกษตรกร  ประเภท ………………………………………………………………………………………….. 
         โดย            เป็นเจ้าของที่ดิน  รวม ……………… ไร่                    เช่าที่รวม …..………….. ไร่ 
     รายได้ปีละ ………………….…….…. บาท  (หากไมแ่นน่อนให้ประมาณการ) 
     ที่อยูปั่จจบุนั  เลขที ่………….. หมูท่ี่ …………… ตรอก/ซอย ……….………………… ถนน ….………….………………… 
     ต าบล/แขวง ……………………………………อ าเภอ/เขต …………………………………. จงัหวดั ……………….………… 
     รหสัไปรษณีย์ …………………………. โทรศพัท์ ………………………………… 
8.  มารดาข้าพเจ้าช่ือ ……………………………………….……………….   ถึงแก่กรรม       ยงัมีชีวิตอยู ่ อาย ุ…………ปี 
     เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน …………............................................................................... ………………..………………. 
     จบการศกึษาขัน้สงูสดุ …………………………………จากสถานศกึษา ………………………………………………………… 
     อาชีพ              รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  ต าแหนง่ …………………………….………………………………….… 
         หน้าที ่……………………………………………..…………………………………………………………. 
    ค้าขาย  โดยเป็น           เจ้าของร้าน          หาบเร่               เช่าร้าน 
         ลกัษณะสนิค้า ………………………………….……………………………………………………………. 
    รับจ้าง  (ระบงุานให้ชดัเจน) …………………………………………………………………………………. 
    เกษตรกร  ประเภท ………………………………………………………………………………………….. 
         โดย            เป็นเจ้าของที่ดิน  รวม ……………… ไร่              เช่าที่รวม ….…….……….. ไร่ 
     รายได้ปีละ ………………….…….…. บาท  (หากไมแ่นน่อนให้ประมาณการ) 
     ที่อยูปั่จจบุนั  เลขที ่………….. หมูท่ี่ …………… ตรอก/ซอย ………………………… ถนน …………………..……………. 
     ต าบล/แขวง ……………………………………อ าเภอ/เขต ……………………………. จงัหวดั ………………………………. 
     รหสัไปรษณีย์ ……………………………โทรศพัท์ ……………………………………… 
9.  สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
       อยูด้่วยกนั     หยา่     แยกกนัอยูต่ามอาชีพ 
       อื่น ๆ ระบ ุ………………………………………………………………………………………………………………… 
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กยศ. 101-3 
10.  พี่น้องร่วมบิดามารดา รวมผู้ขอกู้ยืม มี ……….....…. คน  ชาย …..….… คน  หญิง .….…….. คน  ข้าพเจ้าเป็นคนท่ี ……….. 
       พี่น้องก าลงัศกึษาอยูร่วม …..………. คน  คือ 

คนที่ เพศ อาย ุ ชัน้ปี สถานศึกษา 

     
     
     
     
     
     

11.  พี่น้องที่ประกอบอาชีพแล้วรวม ………………  คน  คือ 
คนที่ เพศ อาย ุ วุฒกิารศึกษา สถานที่ท างาน รายได้เดือนละ 

      
      
      
      
      

 
12.  คูส่มรสข้าพเจ้า (ถ้าม)ี ช่ือ ………..……………….…………………...   ถึงแก่กรรม       ยงัมีชีวิตอยู ่ อาย ุ…………ปี 
       เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน ……………………….…….……………………….………… …………..……….……………. 
       จบการศกึษาขัน้สงูสดุ ……………………………………จากสถาบนัการศกึษา ………………...…………………………… 
       อาชีพ              รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  ต าแหนง่ ………………………………..………………………………... 
         หน้าที ่………………………………………………………………………………………………..……… 
    ค้าขาย  โดยเป็น           เจ้าของร้าน          หาบเร่               เช่าร้าน 
         ลกัษณะสนิค้า ………………………………………………………………………………….…………… 
    รับจ้าง  (ระบงุานให้ชดัเจน) ………………………………………………………………………………… 
    เกษตรกร  ประเภท …………………………………………………………………………………………. 
         โดย            เป็นเจ้าของที่ดิน  รวม ……….………… ไร่               เช่าที่รวม ………..………. ไร่ 
       รายได้ปีละ ………………….…….…. บาท  (หากไมแ่นน่อนให้ประมาณการ) 
       ที่อยูปั่จจบุนั  เลขที ่………….. หมูท่ี่ …………… ตรอก/ซอย ………………………ถนน ………………………………… 
       ต าบล/แขวง ………………………………………อ าเภอ/เขต ……………………………. จงัหวดั …………………...……. 
       รหสัไปรษณีย์ …………………………. โทรศพัท์ …………………..…………………… 
13.  ข้าพเจ้าได้รับคา่ใช้จ่ายเดือนละ …………………………… บาท  (นอกเหนือจากคา่เลา่เรียน) 
14.  ข้าพเจ้าได้รับการอปุการะด้านการเงินจาก …………………………………….………………………………………………... 
เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน ……………………………..………………………………………….. ……………………………... 
มีความสมัพนัธ์กบัข้าพเจ้าโดยเป็น …………..……………………………………………………………………………………….. 
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กยศ. 101-4 
15.  ผู้ปกครอง (กรณีที่ไมใ่ช่บิดา มารดา หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือคูส่มรส) 
       ช่ือ ………………..………..……... สกลุ …….………………………. เก่ียวข้องกบัข้าพเจ้าโดยเป็น ………………………… 
       เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน ………………………………….................................................. ……….…………………… 
       จบการศกึษาขัน้สงูสดุ ………………..…………………จากสถานศกึษา ……………...……………………………………… 
       อาชีพ              รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  ต าแหนง่ …………………………………………..……………………... 
         หน้าที ่…………………………………………………………………………………………...…………… 
    ค้าขาย  โดยเป็น           เจ้าของร้าน          หาบเร่               เช่าร้าน 
         ลกัษณะสนิค้า …………………………………………………………………………………………….…. 
    รับจ้าง  (ระบงุานให้ชดัเจน) …………………………………………………………………………………. 
    เกษตรกร  ประเภท ………………………………………………………………………………………….. 
         โดย            เป็นเจ้าของที่ดิน  รวม …………..…… ไร่                   เช่าที่รวม …………………ไร่ 
    อื่น ๆ (ให้ระบ.ุ......................................... .................................................) 
       รายได้ปีละ ………………….…….…. บาท  (หากไมแ่นน่อนให้ประมาณการ) 
       ที่อยูปั่จจบุนั  เลขที ่………….. หมูท่ี่ …………… ตรอก/ซอย …………………… ถนน …………………………………… 
       ต าบล/แขวง ……………………………………อ าเภอ/เขต …………………………. จงัหวดั …………………...………… 
       รหสัไปรษณีย์ …………………………. โทรศพัท์ ………………………………….. 
16.  ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศกึษาจากกองทนุเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา ดงันี ้
16.1  เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบญัชีของสถานศกึษา ได้แก่ คา่เลา่เรียนและคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกบัการศกึษา*                หนว่ย : บาท 

 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 รวม 
16.1.1  คา่เลา่เรียนตามที่สถานศกึษาเรียกเก็บ     
16.1.2  คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกบัการศกึษา  
            ตามที่สถานศกึษาเรียกเก็บ 

    

   16.1  รวม  
16.2  เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบญัชีของนกัเรียน/นกัศกึษา ได้แก่ คา่ครองชีพ (คา่ที่พกัและคา่ใช้จ่ายสว่นตวั) โดยให้กู้ตามวงเงินท่ีก าหนดไว้ใน
แตล่ะรายและในแตล่ะระดบัการศกึษา* 

16.2.1  คา่ครองชีพ     เดือนละ                              บาท     เป็นเวลา                             เดือน  

                                                                                           16.1 และ 16.2  รวมเป็นเงินทัง้สิน้  (บาท)   

  หากข้าพเจ้าได้รับ การพิจารณาให้กู้ยืมเงินเพื่อการศกึษา      ข้าพเจ้ามีความประสงค์เบิกจ่ายเงินจาก 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา …………………………………..……….... จงัหวดั  …….…………………………… 
  ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยนัวา่ข้อความทัง้หมดนี ้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลงัวา่ได้มีการรับรองข้อความอนั
เป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบตอ่ความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้แก่กองทนุเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา  พร้อมนี ้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร
ตา่ง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว จ านวน ……………………. รายการ 

ลงช่ือ ……………………………………………. 
(…………………………………………….) 

วนัท่ี …….. เดือน ………………. พ.ศ. ……….. 

*ตามที่ระบไุว้ในประกาศคณะกรรมการกองทนุเงิน.ให้กู้ยืมเพ่ือการศกึษา เร่ือง ก าหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเพ่ือการศกึษาประจ าปีการศกึษานัน้ ๆ 
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กยศ. 102 
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน 

                                                                                                  วันท่ี ……. เดือน …………………… พ.ศ. .………… 
 
 ข้าพเจ้า …………………………………………….…………………………… ต าแหน่ง ……………………………..….…………………………………..……… 
สังกัด.........................................................สถานท่ีท างาน ……………….…………………………….…. เลขท่ี .………….……….. หมู่ที่ ……………………… 
ตรอก/ซอย ………………………………….…………. ถนน ………………………………………………… ต าบล/แขวง ……………………………...…………………… 
อ าเภอ/เขต ………………………….……………… จังหวัด …………………………………..……. รหัสไปรษณีย ์…………….…....…โทรศัพท ์……………..………. 
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว ................................................................................................................................................ผู้ขอกู้ยืมเงิน 
ประกอบอาชีพ...............................................................................สถานท่ีท างาน............................................................................................... 
เลขท่ี ……………….……. หมู่ที ่……………………..……. ตรอก/ซอย …………………………..……………… ถนน ……………………………..………………………. 
ต าบล/แขวง ………………………….……………………… อ าเภอ/เขต ……………….……………………….……….…… จังหวัด ………………………………………. 
รหัสไปรษณีย ์……………………………….. โทรศัพท ์…………………………..……………………. มีรายได้ปีละ ………..……………….………….……บาท 

คู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน       ถึงแก่กรรม           ยังมีชีวิตอยู ่    ประกอบอาชีพ ………….………………..…………………………… 
สถานท่ีท างาน …………………………………………………….……..เลขท่ี ……………… หมู่ที ่…………………… ตรอก/ซอย …………………………….………… 
ถนน ……………………………………ต าบล/แขวง …………………………… อ าเภอ/เขต ………………………….…… จังหวัด ………………….……………………. 
รหัสไปรษณีย ์……………………….……….. โทรศัพท ์……………………………………………. มีรายได้ปีละ ………..…………….……บาท                

บิดาของผู้ขอกู้ยืมเงิน         ถึงแก่กรรม           ยังมีชีวิตอยู ่   ประกอบอาชีพ ………….………………..…………………………… 
สถานท่ีท างาน …………………………………………………….……..เลขท่ี ……………… หมู่ที ่…………………… ตรอก/ซอย …………………………….………… 
ถนน ……………………………………ต าบล/แขวง …………………………… อ าเภอ/เขต ………………………….…… จังหวัด ………………….……………………. 
รหัสไปรษณีย ์……………………….……….. โทรศัพท ์……………………………………………. มีรายได้ปีละ ………..…………….……บาท                

มารดาของผู้ขอกู้ยืมเงิน        ถึงแก่กรรม           ยังมีชีวิตอยู ่    ประกอบอาชีพ ………….……………..…………………………… 
สถานท่ีท างาน …………………………………………………….……..เลขท่ี ……………… หมู่ที ่…………………… ตรอก/ซอย …………………………….………… 
ถนน ……………………………………ต าบล/แขวง …………………………… อ าเภอ/เขต ………………………….…… จังหวัด ………………….……………………. 
รหัสไปรษณีย ์……………………….……….. โทรศัพท ์……………………………………………. มีรายไดป้ีละ ………..…………….……บาท                

 ผู้ปกครอง (ที่มิใช่บิดา - มารดา) ของผู้ขอกู้ยืมเงิน    ถึงแก่กรรม     ยังมีชีวิตอยู ่  ประกอบอาชีพ ……….…….…… 
สถานท่ีท างาน …………………………………………………….……..เลขท่ี ……………… หมู่ที ่…………………… ตรอก/ซอย …………………………….………… 
ถนน ……………………………………ต าบล/แขวง …………………………… อ าเภอ/เขต ………………………….…… จังหวัด ………………….……………………. 
รหัสไปรษณีย ์……………………….……….. โทรศัพท ์……………………………………………. มีรายได้ปีละ ………..…………….……บาท                
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง  หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรอง 
ข้อความอันเป็นเท็จ  ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 

  ลงช่ือ ……………………………….…………. 
                        (…………………………………………) 
           ต าแหน่ง …………………………………….… 
หมายเหต ุ  :   การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง 

       1.  เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบัญญัติประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 
       2.  สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
       3.  หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษาอยู ่
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กยศ.103 
 

หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว / อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 
 

วันที่ .....................เดือน..............................พ.ศ...................... 
 
  ข้าพเจ้า......................................................................ต าแหน่ง................................................................... 
 ท าการสอนประจ าชั้น / ภาควิชา / สาขา.................................................................................................................. 
 คณะ........................................................สถานที่ท าการสอน.................................................................................. 
 เป็นอาจารย์แนะแนว / อาจารย์ที่ปรึกษาของ........................................................................................................... 
 นักเรียน / นักศึกษา  ชั้นปีที่..........................ภาควิชา / สาขาวิชา............................................................................ 
 คณะ.........................................................สถานที่ท าการสอน................................................................................. 
  
  ความเห็นของอาจารย์แนะแนว / อาจารย์ที่ปรึกษา.................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................ 
  
 
 
                                 (ลงชื่อ)  ...................................................................... 
                                                                                (.....................................................................) 
                                                                       ต าแหน่ง...................................................................... 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
เชียงราย 

 
 

บันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา 
ปีการศึกษา  2557  ภาคเรียนที่ 2 

(ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงต่อหนึ่งภาคการศึกษา) 

 
 
 

    ชื่อ .......................................นามสกุล.........................................  
    คณะ.....................................สาขาวิชา........................................ 
    ระดับการศึกษา  ปวส.  ชั้นปีที ่1  2  
                         ปริญญาตร ี หลักสูตร  4 ปี เทียบโอน 
                        ชั้นปีที่ 1 2 3 4 
 
 
 
 

จิตอาสา 
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บันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งจิตอาสา ปีการศึกษา 255… ภาคเรียนที่ … 

ชื่อ 
โครงการ /กิจกรรมจิตอาสา 

สถานที ่
ด าเนินโครงการ /กิจกรรม 

วัน / เดือน / ปี 
 

เวลา 
จ านวน
ชั่วโมง            

(รวม) /วัน 

ลักษณะของกิจกรรม 
(โดยละเอียด) 

ลายมือชื่อ  
ผู้รับรอง            

(หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้
ที่ได้รับมอบหมาย) 

ลายมือชื่อ 
ผู้รับรอง 

(ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย) 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 


