
 

เอกสารกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 

 

ใบสมัคร 
การประกอบอาชีพอิสระของนักเรียน 

  
1. ช่ือโครงการ/กลุ่ม/บริษัท

..................................................................................................................................................... 
2. นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่ม/บริษัท 

2.1.................................................................................. ช้ัน................................................................... 
2.2.................................................................................. ช้ัน................................................................... 
2.3.................................................................................. ช้ัน................................................................... 
2.4.................................................................................. ช้ัน................................................................. 
2.5.................................................................................. ช้ัน................................................................... 
2.6.................................................................................. ช้ัน................................................................... 
2.7.................................................................................. ช้ัน................................................................. 
2.8.................................................................................. ช้ัน................................................................... 

3. กิจการท่ีจะดำเนินการ 
 3.1.................................................................................. งบประมาณ
...........................................................บาท 
 3.2.................................................................................. งบประมาณ
............................................................บาท 

 
4.ท่ีปรึกษาโครงการ/กลุ่ม/บริษัท  
     4.1 ช่ือ..................................................................................สุกล........................................................... 

 4.2 ช่ือ..................................................................................สุกล............................................................ 
  
  

ลงช่ือ..........................................ประธานกลุ่ม 
(............................................) 
 

ลงช่ือ..........................................ตัวแทนสมาชิก 
(............................................) 
 

ลงช่ือ..........................................ครูท่ีปรึกษา 
(............................................) 

 
 
 
 
 
 



 

เอกสารกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 

 
 

แบบรายงานโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพ่ือการมีรายได้ระหว่างเรียน 
โรงเรียน..................................................... อำเภอ...................................จังหวัด......................................... 
สังกัด........................................................ ประจำเดือน................................. พ.ศ.................................... 
 
ลำดับ

ที 
ชื่อ,โครงการ 
กลุ่ม/บริษัท 

ลักษณะ 
กิจกรรม 

(เป้าหมาย) 

ระยะ 
เวลา 

จำนวน 
น.ร.ใน 

โครงการ 

การลงทุน(บาท) รวม หมายเหตุ 
เงิน 
ยืม 

เงินร่วมหุ้น 
น.ร. ครู ผู้ปกครอง 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
  

ลงช่ือ.......................................................ประธาน 
    (.......................................................) 
 
ลงช่ือ.....................................................กรรมการ 
    (.......................................................) 
 
ลงช่ือ...............................................กรรมการเลขานุการ 
    (.......................................................) 
 
 

 
 
 
 



 

เอกสารกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 

 

แบบรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ  
(โครงการท่ีนักเรียนดำเนินการแล้วขาดทุน) 

 
โรงเรียน..........................................จังหวัด...............................เขตการศึกษา…………………………. 
วันท่ี.....................เดือน................................พ.ศ............................... 
  
1.ช่ือโครงการ/กลุ่ม/บริษัท.................................................................................................................. 
2.ลักษณะกิจการ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3.ระยะเวลาดำเนินการ....................................................................................................................... 
4.จำนวนเงินยืมตามหนังสือข้อตกลง.........................................................................................บาท 
5.จำนวนเงินท่ีไม่สามารถส่งใช้คืน..............................................................................................บาท 
6.สาเหตุ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 

       7.ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ………………………………………………………………..…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
  

ลงช่ือ..........................................ประธานคณะกรรมการ 
(..........................................) 
 

ลงช่ือ..........................................กรรมการ 
(..........................................) 
 

ลงช่ือ..........................................กรรมการและเลขานุการ 
(..........................................) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

เอกสารกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 

 

ทะเบียนย่อยควบคุมเงินท่ีจ่ายให้โรงเรียน 
 

ลำดับท่ี ชื่อโครงการ วัน/เดือน/ปี เลขท่ีเอกสาร 
จำนวนเงิน 

หมายเหตุ 
จ่ายให้โครงการ รับคืน คงค้าง 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 

 

หนังสือข้อตกลงการขอยืมเงินทุนหมุนเวียนโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 
(กรณีรายบุคคลขอยืมเงิน) 

เขียนท่ี.................................................. 
วันท่ี...............................เดือน.................................พ.ศ.................................... 

1. ข้าพเจ้า(ด.ช./ด.ญ.นาย/นางสาว)........................................................................................................... 
     นักเรียนช้ัน................................โรงเรียน................................................................................................ 
     อำเภอ....................................................................จังหวัด...................................................................... 
2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอยืมเงินหมุนเวียนของโรงเรียนในโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 
    สำหรับนำไปร่วมลงทุนในกิจการประกอบอาชีพอิสระ......................................................จำนวนบาท 
3. กิจการท่ีข้าพเจ้าจะร่วมลงทุนมีลักษณะดังนี้ 

3.1 ช่ือกิจการ.................................................................................................................................... 
      ช่ือกิจการ.................................................................................................................................... 
3.2 จำนวนเงินทุนสำหรับดำเนินกิจการรวมทั้งส้ิน.....................................................................บาท 
3.3 เป็นการรวมกลุ่มประเภท 
      (ทำเครื่องหมาย / เพียง 1 ช่องตามลักษณะกิจการท่ีนักเรียนร่วมลงทุน)  

หุ้นส่วน มีผู้ร่วมลงทุน..........................................................................คน 
บริษัทมีผู้ถือหุ้น....................หุ้น มูลค่าหุ้นละ.....................................คน 
จำนวนมูลค่าหุ้นท่ีเรียกชำระเงินแล้วเป็นเงิน.......................................บาท 
อื่นๆ(โปรดระบ)ุ................................................................................................................. 

4. ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่าจะส่งใช้เงินยืมดังนี้ 
      ผ่อนชำระเป็นรายงวด จำนวน..........................งวดๆละ..................... บาท 

ชำระงวดท่ี 1 เริ่มเดือน.................................................พ.ศ........................................ 
กำหนดชำระงวดสุดท้ายวันท่ี...................เดือน..........................พ.ศ......................... 
ชำระคืนเงินยืมเมื่อส้ินสุดโครงการ.......................................................................บาท 
วันท่ี......................................เดือน..............................................พ.ศ.......................... 

5. ข้าพเจ้าแนบเอกสารสำหรับประกอบการพิจารณาการยืมเงินตามหนังสือข้อตกลงการยืมเงินหมุนเวยีน 
ของโรงเรียน ดังนี ้

5.1 โครงการประกอบอาชีพ 1 ชุด(ท่ีข้าพเจ้าจะร่วมลงทุน) 
5.2 คำยินยอมของผู้ปกครองนักเรียน(ผู้ขอยืมเงิน)จำนวน 1 ฉบับ 
 

 
ลงช่ือ..........................................................ผู้ขอยืมเงิน 
      (.........................................................) 
 
ลงช่ือ..........................................................ครูท่ีปรึกษา 
     (.........................................................) 

 
 



 

เอกสารกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 

 

 
แบบคำรับรองและคำยนิยอมของผู้ปกครอง 

(กรณีรายบุคคลขอยืมเงิน) 
 
ข้าพเจ้า(นาย /นาง/นางสาว) ....................................................................................................................... 
ผู้ปกครองของ(ด.ช/ด.ญ/นาย/นางสาว)………………………………………………........…………………………………….. 
นักเรียนช้ัน.........................ได้รับทราบการยืมเงินทุนหมุนเวียนของนักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้า 
จำนวน.................................บาท เพื่อนำไปร่วมลงทุนในการประกอบอาชีพอิสระ ข้าพเจ้ายินดีท่ีจะให้ความ 
ร่วมมือช่วยดูแลให้นักเรียนในความปกครองข้าพเจ้าได้ส่งใช้เงินยืมตามข้อตกลงท่ีนักเรียนในความปกครอง 
ของข้าพเจ้าทำไว้กับโรงเรียน 
 

ลงช่ือ............................................ผู้ปกครอง 
(............................................) 
 

ลงช่ือ.............................................ครูท่ีปรึกษา 
(............................................) 

 
 
หมายเหตุ   1. แบบคำรับรองและคำยินยอมของผู้ปกครองนี้ใช้ในกรณีนักเรียนขอยืมเงินทุน หมุนเวียนของโรงเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อเข้าร่วมลงทุน 

2.คำรับรองหรือคำยินยอมของผู้ปกครองควรมีสำหรับแต่ละคนที่แสดงความจำนงขอยืมเงินทุนหมุนเวียนของโรงเรียเพื่อผู้ปกครองจะได้ทราบ
กิจกรรมของ นักเรียนน  

3.ครูที่ปรึกษาโครงการถ้ามีมากกว่า 1 คนควรให้ลงชื่ออย่างน้อย1คนหรือ โรงเรียนจะให้ครูที่ปรึกษาลงชื่อทั้งหมดก็ได้ 



 

เอกสารกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 

 

แบบขออนุญาตการให้ยืมเงินทุนหมุนเวียน 
โรงเรียน................................................................................ 

(กรณีรายบุคคลขอยืมเงิน)  
 

ความเห็นของคณะกรรมการโรงเรียนในการพิจารณาการให้ยืมเงินทุนหมุนเวียนในโครงการ 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ได้พิจารณาหนังสือข้อตกลงการขอยืมเงินทุนหมุนเวียนของ 
(ด.ช./ด.ญ/นาย/น.ส).....................................................................................จำนวน...............................บาท 
แล้วเห็นสมควรให้ดำเนินการดังนี้ 

อนุมัติให(้ด.ช./ด.ญ/นาย/นางสาว)................................................................................................... 
ขอยืมเงินได้จำนวน.....................................บาท (............................................................................) 
ความเห็นอื่นๆ(ถ้ามี)................................................................................................................................ 

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

ลงช่ือ.....................................................ผู้อนุมัติ 
    (.....................................................) 

                                        ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 
 

ลงช่ือ...................................................กรรมการ 
    (.....................................................) 
 
ลงช่ือ...................................................กรรมการและเลขารุการ 
    (.....................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 

 

หนังสือข้อตกลงการยืมเงินทุนหมุนเวียนโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 
(กรณีขอยืมเงินลงทุนในนามกิจการ) 

            เขียนท่ี....................................................... 
วันท่ี...............เดือน.................................พ.ศ.................... 

1.ข้าพเจ้า(ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว).................................................................................................... 
นักเรียนช้ัน......................................ในฐานะผู้จัดการของกิจการช่ือ..................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 
2.กิจการท่ีข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการมีลักษณะดังนี ้
  2.1 ดำเนินกิจการประเภท       การผลิต                 การบริการ 
  2.2 จำนวนเงินสดลงทุนสำหรับการดำเนินกิจการ..........................................................................บาท 
  2.3 รูปแบบการรวมกลุ่มมีลักษณะดังนี้     (ทำเครื่องหมาย /  เพียงช่องเดียว) 
        หุ้นส่วนมีผู้ร ่วมลงทุน..........................คน รวมเป็นเงินลงทุน............................บาท 

 บริษัทจำกัด มีผู้ถือหุ้น............................หุ้น มูลค่าหุ้นละ...................................บาท 
 รวมเป็นเงิน..........................................................................................................บาท 

     อื่นๆโปรดระบุ.....................................................................................................บาท 
3. กิจกรรมท่ีข้าพเจ้าเป็นผู้จัดการมีความประสงค์ใคร่ขอยืมเงินทุนหมุนเวียนในโครงการส่งเสร ิมการประกอบ 

อาชีพอิสระของโรงเรียน เพื่อสมทบทุนดำเนินการของกิจการเป็นจำนวนเงิน.......................................บาท 
(...........................................................................) 

4. ข้าพเจ้า ขอสัญญาว่าจะส่งใช้คืนเงินยืมดังนี้ 
ผ่อนชำระเป็นงวด จำนวน.........................................งวดๆละ..........................................บาท 
จะเริ่มชำระคืนงวดท่ี 1 เริ่มเดือน......................................พ.ศ................................................ 
ครบกำหนดคืนเงินงวดสุดท้ายเดือน.........................................พ.ศ.......................................... 
ชำระเงินคืนเมื่อส้ินสุดโครงการ........................................................................................บาท 

              วันท่ี..........................................เดือน..................................................พ.ศ................................ 
5. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารส าหรับประกอบการพิจารณาตามหนังสือข้อตกลงการยืมเงินทุนหมุนเวียน ของ  

โรงเรียนดังนี ้
5.1 โครงการประกอบอาชีพ 1 ชุด 
5.2 คำยินยอมของผู้ปกครองนักเรียน(ผู้ร่วมขอยืมเงิน)จำนวน 1 ชุด 

 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้ยืม(ผู้จัดการ) 
(...............................................) 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้ยืม 
(...............................................) 
 

ลงช่ือ...............................................ครูท่ีปรึกษา 
         (...............................................) 



 

เอกสารกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 

 

แบบคำรับรองหรือคำยินยอมของผู้ปกครอง 
(กรณีขอยืมลงทุนในนามกิจกรรม) 
 

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)........………………………………………………........………………………………………. 
ผู้ปกครองของ(ด.ช./ด.ญ/นาย/นางสาว)................................................................................................. 
นักเรียนช้ัน.......................................ได้รับทราบการทำหนังสือข้อตกลงการร่วมยืมเงินลงทุนหมุนเวยีน 
ของโรงเรียน เพื่อนำมาสมทบเพิ่มทุนดำเนินการในกิจการช่ือ............................................................... 
......................................................... จำนวนเงิน.....................................บาท ข้าพเจ้ายินดีท่ีจะให้ความร่วมมือ 
ช่วยดูแลให้นักเรียนในปกครองข้าพเจ้า ได้ส่งใช้คืนเงินยืมตามหนังสือข้อตกลงที ในปกครองของข้าพเจ้าได้ทำ
ไว้กับโรงเรียน 
 

(ลงช่ือ)....................................................... ผู้ปกครอง 
(......................................................) 
 

(ลงช่ือ)....................................................... ครูท่ีปรึกษา 
(......................................................) 

 
หมายเหตุ     1. คำรับรองหรือค ายินยอมของผู้ปกครองส าหรับนักเรียนผู้ร่วมขอยืมเงิน ในนามของ กิจการ 

2. ครูท่ีปรึกษาโครงการถ้ามีมากกว่า1คนควรให้ลงช่ืออย่างน้อย1คนหรือโรงเรียนจะให้ครูท่ีปรึกษา 
    ลงช่ือท้ังหมดก็ได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 

 

แบบอนุมัติการให้ยืมเงินทุนหมุนเวียน 
โรงเรียน............................................................................ 

(กรณีเงินลงทุนในนามของกิจการ)  
 

ความเห็นของคณะกรรมการโรงเรียนในการพิจารณาให้ยืมเงินทุนหมุนเวียนในโครงการส่งเสริมการ 
ประกอบอาชีพอิสระ ได้พิจารณาโครงการของกิจการช่ือ............................................................................. 
.......................................................................หนงัสือข้อตกลงการขอยืมจำนวน ..................................บาท 
และคำรับรองของผู้ปกครองเห็นสมควรให้ดำเนินการดังนี ้
            อนุมัติให้กิจการช่ือ..................................................................................................... 
                   ขอยืมเงินจำนวน..................บาท (............................................................................. ) 
            ความเห็นอื่นๆ ถ้ามี.................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
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