
 
 

เอกสารประกอบการยื่นแบบค าขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 

** ไม่รับตรวจเอกสารนิสิตที่แต่งกายไม่เรียบร้อย ** 

ให้นิสิต         ลงในช่อง    ตามรายการเอกสารที่น ามาประกอบ  และโปรดเรียงเอกสารตามรายการดังนี้   ส าหรับเจ้าหน้าที ่
     1.  แบบค าขอกู้ยืมเงิน จ านวน 1 ชุด Print  จากระบบ e-studentloan (http://www.studentloan.or.th) 
      2.  แบบค าขอกู้ยืมเงิน กยศ. 101-1 และรูปถ่าย 1นิว้ 1 
      3.  หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม ( กยศ. 102 ) 
      4.  หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าตัวนสิิต ( กยศ. 103 ) 
      5.  ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ 

     ผู้รับรองรายได้เปน็เจ้าหนา้ที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบัญญัติบัตร 
 ประจ าตัวเจา้หน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 
     ผู้รับรองรายได้เปน็สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

      ผู้รับรองรายได้หัวหนา้สถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษาอยู่ 
     6.  ส าเนาทะเบยีนบา้นของผู้รับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ 
     7.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนิสิต  และส าเนาบตัรประจ าตัวนสิิต 
     8.  ส าเนาทะเบียนบา้นฉบับปัจจบุันของนสิิต  กรณีย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่มหาวิทยาลัย ให้แนบส าเนาทะเบียนบา้น 
       ฉบับเดิม ที่มีตราประทบัยา้ย มาด้วย 
    9.  ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนของบิดา 
    10. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของมารดา 
    11. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนของผู้ปกครอง  (ในกรณีที่นิสิตมีผู้อุปการะที่ไม่ใช่บดิา-มารดา) 
    12. ส าเนาทะเบียนบา้นของ  บิดา - มารดา  หรือของผู้ปกครอง 
    13. ส าเนาใบทะเบียนสมรสของ  บิดา - มารดา  หรือ ผู้ปกครอง 
    14. ในกรณีที่  บิดา - มารดา หรือ ผู้ปกครอง  หย่าร้างกัน  ให้แนบส าเนาทะเบียนหยา่ด้วย 
    15. ในกรณีที่  บิดา  หรือ มารดา  เสียชีวิต  ให้แนบส าเนาใบมรณะบัตรด้วย 
    16. กรณีที่  บิดา- มารดา หรือ ผู้ปกครอง  ได้รบัเงินเดือนประจ า จากหน่วยงาน ให้แนบหนังสือรับรองเงินเดือน   
       หรือ เอกสารอันแสดงให้เห็นได้ว่าได้รับเงนิเดือน โดยไม่หักค่าใช้จ่าย  (เอกสารนั้นต้องเปน็ปัจจบุัน) 
     17. แผนผังแสดงที่ตั้งบ้านพักของ  บิดา-มารดา  หรือผู้ปกครอง  เขียนด้วยปากกา  และรูปถ่ายบ้านพัก 
       (ใช้กระดาษ  A 4  เท่านั้น) 
     18. ส าเนาผลการศึกษาในปีการศึกษาที่ผา่นมาของผู้ยืน่ค ากู้ยืม 
     19. หน้าบัญชีของ ธนาคารกรุงไทย  (ส าเนาเฉพาะหน้าที่มีหมายเลขบัญชีเทา่นัน้) 
     20. ส าหรับนิสิตที่เป็นผู้กู้ต่อเนื่อง  ให้แนบส าเนาใบสญัญาเงินกู้ยืมฉบบัเดิม    
                                                                                                                

 ผู้ตรวจเอกสาร….......................................................... 
                                                                                                   วัน...............เดือน.....................................ปี................. 

 
**  เอกสารทุกฉบบัที่เป็นส าเนาให้เจา้ของเอกสารเซน็ชือ่ก ากับมาทุกฉบับ  **   

( ห้ามเซ็นชื่อแทนเจ้าของเอกสาร และต้องไม่มกีารรับรองส าเนาถูกต้องครั้งก่อน ติดมาในเอกสารที่ใช้ ) 
หมายเหตุ    

    หากเอกสารไม่ครบ  หรือไม่ถูกต้อง  มหาวิทยาลัยจะไม่รับค าร้องของนิสิตกู้ยืม 

             ชื่อ – สกุล………………….………………………………..........................….ชั้นปี……………..….รหัสนิสิต……………………..………....... 
             คณะ………………………….……..…..สาขาวิชา…………………………………………อีเมล.์................................................................. 



กยศ. 101-1 
 

แบบค าขอกู้ยืมเงิน 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
สถานศึกษา     มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์ 
1. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว……………………………..……..วัน/เดือน/ปีเกิด….…./……..../…….……อายุ……ปี 

สัญชาติ……………...เชื้อชาติ………..………..เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน…………..……………..…………………. 
2. ภูมิล าเนาเดิม เลขท่ี……...……...หมู่ที่………….ตรอก/ซอย/บ้าน…….…….…………….ถนน………….……………… 

ต าบล/แขวง…………………..……………………อ าเภอ/เขต……………….……………....จังหวัด……..…………………… 
รหัสไปรษณีย์…………..………….โทรศัพท์…………….………………….. 

3.  ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี……..………...หมู่ที่……….ตรอก/ซอย/บ้าน………..………………ถนน…………………..…………. 
ต าบล/แขวง…………………..……………………อ าเภอ/เขต……………….……………....จังหวัด……..…………………… 
รหัสไปรษณีย์……………..……โทรศัพท์…………..……………………. 

4.  จบการศึกษาชั้นสูงสุดระดับ…….……...สาขา……………………….คะแนนเฉลี่ยสะสม (จบ ม.6 หรือ ปวส.)….………………. 
     สถานศึกษา……………………………………..………….…………….ปีการศึกษา…………..…………………… 
 5.       เคยได้รับทุนการศึกษา  (ท่ีมิใช่ทุนกู้ยืมฯ)                  ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา 

ปีการศึกษา ประเภท ชื่อทุนการศึกษา จ านวนเงิน 
    
    
    

 
6.       เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา           ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืม 
ครั้งที่ ปีการศึกษา ระดับการศึกษา ชั้นปีที่ สถานศึกษา วงเงินกู้ 

      
      
      
      
      
      
      
      

  
            

 
 
 
 
 

 
ติดรูปถ่าย 
ของผูย้ืน่ 
ค าขอกู ้
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7.  บิดาข้าพเจ้าชื่อ………………………………………….        ถึงแก่กรรม        ยังมีชีวิตอยู่ อายุ……………..ปี 
      เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน………………………….......เลขที่บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี…………………………. 
      จบการศึกษาชั้นสูงสุด…………………………….................จากสถานศึกษา…………………………………………….. 
      อาชีพ        รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต าแหน่ง……………………………………………………....... 
                          หน้าที…่…………………………………………………………………………………………………………. 
       ค้าขาย โดยเป็น       เจ้าของร้าน             หาบเร่   เช่าร้าน 
        ลักษณะสินค้า………………………………………………………………………………………………… 
       รับจ้าง  (ระบุงานให้ชัดเจน)……………………………………………………………………………..                                 
                          เกษตรกร  ประเภท……………………………………………………………………………………….. 
        โดย           เป็นเจ้าของที่ดิน  รวม………………ไร่           เช่าที่รวม……………………ไร่ 
      รายได้ปีละ………………………..บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
      ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่……..………...หมู่ที…่…….ตรอก/ซอย/บ้าน………..………………ถนน…………………..…………. 

ต าบล/แขวง…………………..……………………อ าเภอ/เขต……………….……………....จังหวัด……..…………………… 
รหัสไปรษณีย์……………..……โทรศัพท์…………..……………………. 
 
8.  มารดาข้าพเจ้าชื่อ………………………………………….        ถึงแก่กรรม         ยังมีชีวิตอยู่ อายุ……………..ปี 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน………………………….......เลขที่บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี…………………………. 

      จบการศึกษาชั้นสูงสุด…………………………….................จากสถานศึกษา…………………………………………….. 
      อาชีพ        รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต าแหน่ง……………………………………………………....... 
                          หน้าที…่…………………………………………………………………………………………………………. 
       ค้าขาย โดยเป็น       เจ้าของร้าน             หาบเร่   เช่าร้าน 
        ลักษณะสินค้า………………………………………………………………………………………………… 
       รับจ้าง  (ระบุงานให้ชัดเจน)……………………………………………………………………………..                                 
                          เกษตรกร  ประเภท……………………………………………………………………………………….. 
        โดย           เป็นเจ้าของที่ดิน  รวม………………ไร่           เช่าที่รวม……………………ไร่ 
      รายได้ปีละ………………………..บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
      ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่……..………...หมู่ที…่…….ตรอก/ซอย/บ้าน………..………………ถนน…………………..…………. 

ต าบล/แขวง…………………..……………………อ าเภอ/เขต……………….……………....จังหวัด……..…………………… 
รหัสไปรษณีย์……………..……โทรศัพท์…………..……………………. 

9. สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
      อยู่ด้วยกัน       หย่า         แยกกันอยู่ตามอาชีพ 
       อ่ืนๆ ระบุ……………………………………………………………………………………………………. 
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10. พ่ีน้องร่วมทั้งบิดามารดา รวมผู้ขอกู้ยืม มี……….คน ชาย…………คน หญิง……….คน ข้าพเจ้าเป็นคนที่……… 
พ่ีน้องก าลังศึกษาอยู่รวม…………….คน คือ 
คนที่ เพศ อายุ ชั้นปี สถานศึกษา 

     
     
     
     

 
11. พ่ีน้องที่ประกอบอาชีพแล้วรวม…………………..คน คือ 

คนที่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานที่ท างาน รายได้เดือนละ 
      
      
      
      

 
      12.  คู่สมรสข้าพเจ้า (ถ้าม)ี ชื่อ………………………………………….        ถึงแก่กรรม        ยังมีชีวิตอยู่ อายุ……………..ป ี
        เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน………………………….......เลขที่บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี…………………………. 
      จบการศึกษาชั้นสูงสุด…………………………….................จากสถานศึกษา…………………………………………….. 
      อาชีพ        รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต าแหน่ง……………………………………………………....... 
                          หน้าที…่…………………………………………………………………………………………………………. 
       ค้าขาย โดยเป็น       เจ้าของร้าน             หาบเร่   เช่าร้าน 
        ลักษณะสินค้า………………………………………………………………………………………………… 
       รับจ้าง  (ระบุงานให้ชัดเจน)……………………………………………………………………………..                                 
                          เกษตรกร  ประเภท……………………………………………………………………………………….. 
        โดย         เป็นเจ้าของที่ดิน  รวม………………ไร่            เช่าที่รวม……………………ไร่ 
      รายได้ปีละ………………………..บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
      ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่……..………...หมู่ที…่…….ตรอก/ซอย/บ้าน………..………………ถนน…………………..…………. 

ต าบล/แขวง…………………..……………………อ าเภอ/เขต……………….……………....จังหวัด……..…………………… 
รหัสไปรษณยี์……………..……โทรศัพท์…………..……………………. 

13. ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ………………………………..บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน) 
14. ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก………………………………………………………………………………………. 

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน……………………………..เลขที่บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี………………………………. 
เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น………………………………………………………………………………………………………….. 

             
 
 
 
 
 



กยศ. 101-4 
15. ผู้ปกครอง (กรณีท่ีไม่ใช่บิดา มารดา หรือพ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือคู่สมรส) 

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน………………………….......เลขที่บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี…………………………. 
      จบการศึกษาชั้นสูงสุด…………………………….................จากสถานศึกษา…………………………………………….. 
      อาชีพ        รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต าแหน่ง……………………………………………………....... 
                          หน้าที…่…………………………………………………………………………………………………………. 
       ค้าขาย โดยเป็น       เจ้าของร้าน             หาบเร่   เช่าร้าน 
        ลักษณะสินค้า………………………………………………………………………………………………… 
       รับจ้าง  (ระบุงานให้ชัดเจน)……………………………………………………………………………..                                 
                          เกษตรกร  ประเภท……………………………………………………………………………………….. 
  โดย         เป็นเจ้าของที่ดิน  รวม………………ไร่          เช่าที่รวม……………………ไร่ 
      รายได้ปีละ………………………..บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ) 
      ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่……..………...หมู่ที…่…….ตรอก/ซอย/บ้าน………..………………ถนน…………………..…………. 

ต าบล/แขวง…………………..……………………อ าเภอ/เขต……………….……………....จังหวัด……..…………………… 
รหัสไปรษณีย์……………..……โทรศัพท์…………..……………………. 

16. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ดังนี้ 
16.1 เงินกู้ยืมท่ีจ่ายเขา้บัญชีของสถานศึกษา  ได้แก่  ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา 

 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 รวมทั้งสิ้น 
16.1.1  ค่าเล่าเรียนตามท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บ     
16.1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามที่
สถานศึกษาเรียกเก็บ 

    

 
 

16.2  เงินกู้ยืมท่ีจ่ายเข้าบัญชีของนักศึกษา  ได้แก่  ค่าครองชีพ  (ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว) โดยให้กู้ตามวงเงินที่
ก าหนดไว้ในแต่ละรายและในแต่ระดับการศึกษา* 

16.2.1 ค่าครองชีพ  เดือนละ ............................. บาท   เปน็เวลา....................เดือน  
 

       
  หากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา ข้าพเจ้ามีความประสงค์เบิกจ่ายเงินจาก
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา………………………………..จังหวัด…………………………………….. 
  ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความท้ังหมดนี้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความ
อันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบ
เอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา จ านวน………………รายการ 

 
ลงชื่อ………….…………………………………………………… 

                                                                                             (………………………………………………………..……..)
             วันที…่………...เดือน…………………..……พ.ศ……………. 

 
 
 
 

 

                       16.1  และ 16.2   รวมเป็นเงิน  
ทั้งสิ้น 

16.1  รวม 



ส ำหร บัผู้ร บัผังลงลาำ  
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หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน 

 
                                                                       วันที่…………..… เดือน …………..……...……..พ.ศ. ……………… 

 
              ข้าพเจ้า ………………………………..………………….………..ต าแหน่ง…………………………..…………………….………. 
สังกัด........................................................สถานที่ท างาน……………….………………………………เลขที่................................. 
หมู่ที่...........................ตรอก/ซอย………………………………..ถนน…………………..……………ต าบล/แขวง…………………….… 
อ าเภอ/ เขต……………………….………จังหวัด……………………...รหัสไปรษณยี…์…………….………..โทรศัพท์……………….….. 
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว.........................................................................................................ผู้ขอกู้ยืมเงิน 
ประกอบอาชีพ............................................................สถานท างาน............................................................................... 
เลขที่………..……….หมู่ที่…………..……ตรอก / ซอย……………………………..………….ถนน…………………………………………… 
ต าบล / แขวง ………………………...…………อ าเภอ / เขต……………………………………จังหวัด……………………………….…….. 
รหัสไปรษณีย์ …………..……………….โทรศัพท…์…………………………มีรายไดป้ีละ………………………..……………….….…บาท 
 คู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน     ถึงแก่กรรม       ยังมีชีวิตอยู ่  ประกอบอาชีพ.............................................. 
สถานท างาน.......................................................................เลขที่………..…….หมู่ที่……………ตรอก / ซอย....................... 
ถนน……………..………ต าบล / แขวง …………………………อ าเภอ / เขต………………….………จังหวัด………………………..…… 
รหัสไปรษณีย์ …………………………….โทรศัพท…์……………………..……มีรายไดป้ีละ……………………………………..……บาท 
 บิดาของผู้ขอกู้ยืมเงิน    ถึงแก่กรรม       ยังมีชีวิตอยู ่  ประกอบอาชีพ.................................................... 
สถานท างาน.....................................................................เลขที่………………….หมู่ที่………..……ตรอก / ซอย................... 
ถนน…………..………….…ต าบล / แขวง ………………….……อ าเภอ / เขต…………………………จังหวัด…………………..…..…… 
รหัสไปรษณีย์ ……………………..…….โทรศัพท…์……………..…….………มีรายไดป้ีละ…………………….………………………บาท 

มารดาของผู้ขอกู้ยืมเงิน    ถึงแก่กรรม     ยังมีชีวิตอยู ่  ประกอบอาชีพ................................................... 
สถานท างาน.....................................................................เลขที่………………….หมู่ที่………….……ตรอก / ซอย................. 
ถนน…………………..…ต าบล / แขวง …………………..……อ าเภอ / เขต………………….………จังหวัด……………………………… 
รหัสไปรษณีย์ ………………………….โทรศัพท์………………..………มีรายได้ปลีะ……………………………….……………………บาท 

ผู้ปกครอง (ที่มิใช่บิดา-มารดา) ของผู้ขอกู้ยืมเงิน  ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่ประกอบอาชพี..................... 
สถานท างาน.....................................................................เลขที่……..………….หมู่ที่………..………ตรอก / ซอย................. 
ถนน…………………………ต าบล / แขวง …………..……………อ าเภอ / เขต………….……………จังหวัด…………………..…………. 
รหัสไปรษณีย์ ……………………….…….โทรศัพท…์……………….………มีรายไดป้ีละ…………………………..……………………บาท 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยนัว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเปน็ความจริง  หากปรากฏภายหลงัว่าได้มีการรับรองข้อความ
อันเป็นเท็จ  ข้าพเจ้ายนิยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

 
                                                                      ลงชือ่...…………………………………………………..….. 
                                                                            (………...............……………………….…………….) 
                                                                      ต าแหน่ง ………………………………………….………… 
 
หมายเหตุ   การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปน้ีเป็นผู้รับรอง 

   1. เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ.2542 
   2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

         3. หัวหน้าสถานศึกษาท่ีผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษาอยู่ 
 



กยศ. 103 
 
 

หนังสือแสดงความคิดเหน็ของอาจารย์แนะแนว / อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

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………………………………………………… 


