
 
 
 
 
 
 
 

ใบสมัคร 
การคัดเลือกรางวัลนักเรียน นักศึกษา กยศ. ตนแบบ 

ประจำปการศึกษา 2564 
 

............................................. ............................................. 
 
 

แบบเสนอชื่อนักเรียน นักศึกษา กยศ. ตนแบบ 
1. แบบเสนอชื ่อนี ้ใช สำหรับนักเรียน นักศึกษา กยศ. ตนแบบ ที ่ไดร ับการคัดเลือกจากสถานศึกษา                

ท่ีเขารวมดำเนินงานกับกองทุน 
2. โปรดบันทึกขอมูลนักเรียน นักศึกษา กยศ. ตนแบบ ที่ไดรับการเสนอ ในแบบเสนอชื่อใหถูกตองครบถวน 

พรอมท้ังแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ตามแบบฟอรมท่ีกองทุนฯ กำหนด 
- สวนท่ี 1 ขอมูลของสถานศึกษาท่ีเสนอชื่อนักเรียน นักศึกษา กยศ. ตนแบบ 
- สวนท่ี 2 ขอมูลของผูท่ีไดรับการเสนอชื่อนักเรียน นักศึกษา กยศ. ตนแบบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปถายผูท่ีไดรบั
การเสนอช่ือ 
(ขนาด 2 น้ิว  
ถายไวไมเกิน             

6 เดือน) 
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สวนท่ี 1 ขอมูลของสถานศึกษาท่ีเสนอช่ือนักเรียน นักศึกษา กยศ. ตนแบบ 

 
1. ขอมูลท่ัวไป 
ชื่อสถานศึกษา        รหัสสถานศึกษา    
สังกัด        ประเภทสถานศึกษา รัฐ      เอกชน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา     เปดการเรียนการสอนในระดับ    
สถานท่ีตั้ง    ถนน    ตำบล/แขวง     
อำเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย    
โทรศัพท    โทรศัพทมือถือ   โทรสาร     
E-mail              
 

2. ครู อาจารย หรือเจาหนาท่ีงานกองทุนประจำสถานศึกษา  
ชื่อ - สกุล    ตำแหนง      
โทรศัพท   โทรศัพทมือถือ   โทรสาร      
E-mail         ID Line      
                                             

    ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลเปนความจริงทุกประการ 
 

   ลงชื่อ     
         (            ) 
               ผูบริหารสถานศึกษา 
   วันท่ี       เดือน  พ.ศ.    
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สวนท่ี 2 ขอมูลของผูท่ีไดรับการเสนอช่ือนักเรียน นักศึกษา กยศ. ตนแบบ 
 

1. ผูท่ีไดรับการเสนอช่ือ  

  ประเภทเดี่ยว         ประเภทกลุม 
2. ประวัตแิละการศึกษาผูท่ีไดรับการเสนอช่ือ 

 ช่ือคนท่ี 1 ............................................................................นามสกุล .......................................................... 
1) เลขประจำตัวประชาชน..................................................................................................................................... 
2) เกิดวันท่ี.........................เดือน .............................................. พ.ศ. .......................... อาย ุ……..…........………..ป 
3) ภูมิลำเนาเกิดท่ี .................................................................................................................................................. 
4) ท่ีอยูปจจุบัน......................................................หมู......................ถนน............................................................... 
 ตำบล/แขวง .....................................................อำเภอ/เขต............................................................................... 
 จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณีย........................................................................... 
 โทรศัพทมือถือ...................................................E-mail……..............................ID Line.………..................……... 
5) ประวัติการศึกษา 
 5.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ชื่อสถานศึกษา..........................................................................................จังหวัด...................................... 
 5.2 ระดับอาชีวศึกษา ปวช.  
    ชื่อสถานศึกษา...........................................สาขาวิชา ...............................จังหวัด...................................... 
 5.3 ระดับอาชีวศึกษา ปวส.  
   ชือ่สถานศึกษา...........................................สาขาวิชา ...............................จังหวดั...................................... 
 5.4 ระดับปริญญาตรี  
  ชื่อสถานศึกษา...........................................วทิยาเขต................................จังหวดั...................................... 

 คณะ.......................................................................สาขาวิชา..................................................................... 
6) ระดับการศึกษาท่ีกูยืมเงิน     มัธยมศึกษาตอนปลาย  ปวช.  ปวส. ปริญญาตรี 
7) ปจจุบันศึกษาอยูระดับ...........................................................................ชั้น........................................................ 
8) ผลการเรียน (แนบเอกสารแสดงผลการเรียน) ..............………......................................……….............................. 
 
9) ทักษะและความสามารถพิเศษ 
 ดาน.................................................................................................................................................................... 
 (ระบุรายละเอียด) ............................................................................................................................................. 
 ........................................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................... 

 
10) ผลงาน รางวัล การเชิดชูเกียรติ ดานคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ (พรอมแนบภาพและเอกสารหลักฐาน) 

ปท่ีไดรับ ผลงาน/รางวัล หนวยงานท่ีมอบให 
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 ช่ือคนท่ี 2 ............................................................................นามสกุล .......................................................... 

1) เลขประจำตัวประชาชน..................................................................................................................................... 
2) เกิดวันท่ี.........................เดือน .............................................. พ.ศ. .......................... อายุ ……..…........………..ป 
3) ภูมิลำเนาเกิดท่ี .................................................................................................................................................. 
4) ท่ีอยูปจจุบัน......................................................หมู......................ถนน............................................................... 
 ตำบล/แขวง .....................................................อำเภอ/เขต............................................................................... 
 จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณีย........................................................................... 
 โทรศัพทมือถือ...................................................E-mail……..............................ID Line.………..................……... 
5) ประวัติการศึกษา 
  5.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ชือ่สถานศึกษา..........................................................................................จังหวัด...................................... 
 5.2 ระดับอาชีวศึกษา ปวช.  
    ชือ่สถานศึกษา...........................................สาขาวิชา ...............................จังหวดั...................................... 
 5.3 ระดับอาชีวศึกษา ปวส.  
   ชื่อสถานศึกษา...........................................สาขาวชิา ...............................จังหวัด...................................... 
 5.4 ระดับปริญญาตรี  
  ชื่อสถานศึกษา...........................................วทิยาเขต................................จังหวดั...................................... 

 คณะ.......................................................................สาขาวิชา..................................................................... 
6) ระดับการศึกษาท่ีกูยืมเงิน     มัธยมศึกษาตอนปลาย  ปวช.  ปวส. ปริญญาตรี 
7) ปจจุบันศึกษาอยูระดับ...........................................................................ชั้น........................................................ 
8) ผลการเรียน (แนบเอกสารแสดงผลการเรียน) ..............………......................................……….............................. 
 
9) ทักษะและความสามารถพิเศษ 
 ดาน.................................................................................................................................................................... 
 (ระบุรายละเอียด) ............................................................................................................................................. 
 ........................................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................... 

 
10) ผลงาน รางวัล การเชิดชูเกียรติ ดานคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ (พรอมแนบภาพและเอกสารหลักฐาน) 

ปท่ีไดรับ ผลงาน/รางวัล หนวยงานท่ีมอบให 
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ช่ือคนท่ี 3 ............................................................................นามสกุล .......................................................... 

1) เลขประจำตัวประชาชน..................................................................................................................................... 
2) เกิดวันท่ี.........................เดือน .............................................. พ.ศ. .......................... อายุ ……..…........………..ป 
3) ภูมิลำเนาเกิดท่ี .................................................................................................................................................. 
4) ท่ีอยูปจจุบัน......................................................หมู......................ถนน............................................................... 
 ตำบล/แขวง .....................................................อำเภอ/เขต............................................................................... 
 จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณีย........................................................................... 
 โทรศัพทมือถือ...................................................E-mail……..............................ID Line.………..................……... 
5) ประวัติการศึกษา 
  5.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ชือ่สถานศึกษา..........................................................................................จังหวัด...................................... 
 5.2 ระดับอาชีวศึกษา ปวช.  
    ชือ่สถานศึกษา...........................................สาขาวิชา ...............................จังหวดั...................................... 
 5.3 ระดับอาชีวศึกษา ปวส.  
   ชื่อสถานศึกษา...........................................สาขาวชิา ...............................จังหวัด...................................... 
 5.4 ระดับปริญญาตรี  
  ชื่อสถานศึกษา...........................................วทิยาเขต................................จังหวดั...................................... 

 คณะ.......................................................................สาขาวิชา..................................................................... 
6) ระดับการศึกษาท่ีกูยืมเงิน     มัธยมศึกษาตอนปลาย  ปวช.  ปวส. ปริญญาตรี 
7) ปจจุบันศึกษาอยูระดับ...........................................................................ชั้น........................................................ 
8) ผลการเรียน (แนบเอกสารแสดงผลการเรียน) ..............………......................................……….............................. 
 
9) ทักษะและความสามารถพิเศษ 
 ดาน.................................................................................................................................................................... 
 (ระบุรายละเอียด) ............................................................................................................................................. 
 ........................................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................................... 

 
10) ผลงาน รางวัล การเชิดชูเกียรติ ดานคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ (พรอมแนบภาพและเอกสารหลักฐาน) 

ปท่ีไดรับ ผลงาน/รางวัล หนวยงานท่ีมอบให 
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3. การชวยงานสถานศึกษา หรือกิจกรรมชวยเหลือสังคม หรือการทำประโยชนตอสังคมและตอบแทนคุณแผนดิน 
อยางเปนรูปธรรรม ใหผู ที ่ไดรับการเสนอแสดงการเขารวมกิจกรรมที ่ทำประโยชนตอสังคมหรือสาธารณะ                   
พิมพสรุปโดยสังเขป ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษขนาด A4 ตัวอักษร TH Sarabun PSK 16pt (พรอมแนบภาพ                  
และเอกสารหลักฐาน)  
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 
4. การดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมจิตสาธารณะ ครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้ 

4.1 การนำนวัตกรรม ศักยภาพ และจุดเดนในดานที่นักเรียน นักศึกษาไดศึกษานำมาประยุกตใชในกิจกรรม                  
จิตสาธารณะ โดยสามารถนำมาเปนตนแบบใหกับบุคคล และองคกรอ่ืนๆ ได  

4.2 โครงการหรือกิจกรรมจิตสาธารณะมีผลลัพธ และผลสัมฤทธิ์ตอบุคคล ชุมชน องคกร เปนที่ประจักษ                      
ดำเนินการอยางตอเนื่อง และยั่งยืน 

4.3 การสรางกลุมเครือขายจิตสาธารณะ รวมถึงการสงตอโครงการ หรือกิจกรรมจิตสาธารณะที่ดำเนินการ
อยางตอเนื่องจากรุนสูรุนตอไปได 

โดยผู ที ่ได ร ับการเสนอชื ่อ พิมพสร ุปโดยสังเขปความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษขนาด A4 ตัวอักษร                       
TH Sarabun PSK 16pt (พรอมแนบภาพและเอกสารหลักฐาน) 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 

  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : สำหรับผูสมัครประเภทกลุม หากมีจำนวนผูสมัครเกิน 3 คน สามารถสงรายชื่อเพ่ิมเติมได 

 

สำหรับผูสมัครประเภทเดี่ยว 
 
(ลงชื่อ) ……………………………………………. ผูสมัคร 

 (...................................................) 
 วันท่ี ............./............../.............. 
 

 

สำหรับผูสมัครประเภทกลุม 
 
(ลงชื่อ) ……………………………………………. ผูสมัคร 

 (...................................................) 
 วันท่ี ............./............../.............. 
 
ลงชื่อ) ……………………………………………. ผูสมัคร 

 (...................................................) 
 วันท่ี ............./............../.............. 
 
ลงชื่อ) ……………………………………………. ผูสมัคร 

 (...................................................) 
 วันท่ี ............./............../.............. 


	ด้าน....................................................................................................................................................................
	...........................................................................................................................................................................
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	10) ผลงาน รางวัล การเชิดชูเกียรติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ (พร้อมแนบภาพและเอกสารหลักฐาน)
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	10) ผลงาน รางวัล การเชิดชูเกียรติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ (พร้อมแนบภาพและเอกสารหลักฐาน)
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	10) ผลงาน รางวัล การเชิดชูเกียรติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ (พร้อมแนบภาพและเอกสารหลักฐาน)

