
2559 
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

เรียนด ีขยันยิ่ง / / 14  2  43  16 
ไทย   ไทย 

ปวช. 1 
1-2345-67894-87-8 
วทิยาลัยเทคโนโลยีและสหวทิยาการ

4.00 57541101074-3 อ.อุดม ปริญญา 
14/2 ห้วยแกว้ 

ช้างเผอืก       เมอืง  เชยีงใหม ่
50300  053-921444 

14/2 ห้วยแกว้ 
ช้างเผอืก       เมอืง  เชยีงใหม ่
50300  053-921444 

 ม.3      
โรงเรยีนห้วยแก้ว  2558 

ตัวอย่างการกรอกแบบ 
กยศ.101-1 



** ถ้าเคยไดร้ับทนุให้ใส่รา่ยละเอยีดมาดว้ยนะคะ 

1 2555  ปวส.  1     มทร.ลา้นนา ภาคพายัพ     44,000 
2  2556  ป.วส.  2     มทร.ล้านนา ภาคพายัพ     44,000 



** ถ้าเคยกูม้าหลายป ี ให้เขยีนปสีุดทา้ยทีกู่้ จากช่องดา้นล่างสดุขึน้ดา้นบน 



ตัวอย่างการกรอกแบบ 
กยศ.101-2 

นายคนด ีขยันยิ่ง 


60 
1-2345-67894-87-7 

มัธยมศกึษา ปีที่ 6       โรงเรียนเสรมิสขุ 

ท าสวน (รับรองรายได ้ โดยใช ้กยศ.102) 

70,000 

ช้างเผอืก  เมือง  เชียงใหม่ 
14/2 ห้วยแกว้ 

50300   053-921444 

(** เสียชีวติ ไม่ต้องกรอกให้แนบใบมรณบตัร) 

(รายไดต้อ้งตรงกับที่รับรองใน กยศ. 102 ) 





นางใจด ีขยันยิ่ง 


58 
1-2345-67894-87-6 

มัธยมศกึษา ปีที่ 6       โรงเรียนเสรมิสขุ 

เจ้าหน้าที่ประจ าส านกังาน บริษัทเฮง เฮง 
 (ใชห้นังสือรับรองรายได้จากบริษทั แนบด้วย) 

      053-921444 
(** กรณีหย่า ต้องแนบส าเนาใบหย่า)  พรอ้มลงชื�อรบัรองสาํเนาถูกต้องโดยบิดาหรอืมารดา

(** เสียชีวติ ไม่ต้องกรอกให้แนบใบมรณบตัร) 

96,000 

ช้างเผอืก  เมือง  เชียงใหม่ 
14/2 ห้วยแกว้ 

50300 

กรณีแยกทางกันโดยบิดามารดาไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรสกันมาก่อนให้ระบุในช่องอื�นๆ



ตัวอย่างการกรอกแบบ 
กยศ.101-3 

1  หญิง  18  1  มทร.ลา้นนา ภาคพายัพ เชียงใหม ่

1  -  1  1 
1  ** ไม่มพีี่นอ้ง ให้เขียนข้อมลูตวัเองลงไปค่ะ 

ถ้ามี กรอกข้อมลูดว้ยนะคะ 



ไม่มีคู่สมรส ก็ไม่ต้องกรอก นะคะ  เวน้วา่งไวเ้ลย 

2,000 
นางใจด ีขยันยิ่ง 

1-2345-67894-87-6 
มารดา 



ตัวอย่างการกรอกแบบ 
กยศ.101-4 

มีบิดา/มารดาแลว้ ก็ไม่ต้องกรอก นะคะ  
ถ้ากรอกมา จะนับรวมรายได้ทั้งหมด 

** ใช้ในกรณ ีอาศัยอยู่กบัญาติ ติดต่อบิดามารดาไมไ่ด ้หรือ 
บิดามารดาเสยีชวีติ ** 



14,500  14,500  -  29,000 

29,000 

2,200  12  26,400 
55,400 

11  (นับรายการเอกสารแนบทั้งหมด) 

นางสาวเรยีนด ีขยันยิ่ง 
เรียนดี 

1  มิถุนายน  2559 

ไม่ต้องใสค่่าหอ 3,000 บาท ให้เวน้วา่งช่องนี�-  -  -  - 

ถ้ามีบัญชอียู่แลว้ กรอกด้วยนะคะ 



ตัวอย่างการกรอกแบบ 
กยศ.102 – ผู้รับรองเป็นผู้กรอกข้อมูลทั้งหมด เท่านั้น 

นายใหญ่  รักประชา  ผู้ใหญบ่้าน 

1  มิถุนายน  2559 

บ้านห้วยแก้ว       444 
ห้วยแก้ว     ช้างเผอืก 

เมือง       เชียงใหม ่      50300  053-921444 
นางสาวเรยีนด ีขยันยิ่ง 

นักศึกษา  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

- 

นศ. ที่ไม่มีคู่สมรส ก็ไม่ต้องกรอก นะคะ  เวน้วา่งไวเ้ลย 

ข้อมูลของผูร้ับรองรายได้ 

ส่วนนีเ้ป็นข้อมูลของ นักศึกษา ค่ะ 






ท าสวน 

ห้วยแกว้  ช้างเผอืก    เมือง   เชียงใหม่ 
50300    053-921444  70,000 

** กรณีทํางานบรษัิทเอกชน ราชการ รฐัวสิาหกิจ** 
กรอกข้อมูลใน กยศ.102 และแนบหนงัสือรบัรองเงนิเดือน มาด้วย 

** กรณี ไม่มีอาชีพ ก็ต้องรับรองมาดว้ย ** 

นายใหญ่  รักประชา 
ผู้ใหญ่บ้าน 

ใหญ่  รักประชา  

50300    053-921444  96,000 
ห้วยแกว้  ช้างเผอืก    เมือง              เชียงใหม่ 

เจ้าหนา้ที่ประจ าส านกังาน บริษัทเฮง เฮง 
รับจ้าง 

(รายไดต้อ้งตรงกบัทีก่รอกใน กยศ. 101-2 ) 



อ ำเภอเมือง    จังหวดัเชียงใหม่ 

บัตรต้องไม่
หมดอายุ 

ลำยเซ็น เหมือนกบั 
กยศ.102 

(นายใหญ ่ รักประชา) 

ส าเนาถกูตอ้ง 
ใหญ่  รักประชา  

ตัวอย่างส าเนาบัตร 
ผู้รับรองรายได้ 



ตัวอย่างการกรอกแบบ 
กยศ.103 

อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์ประจ าคณะของนักศกึษา 







เรยีนดี  

เรยีนดี  






