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บทความนักศึกษาไม�ออมเงิน ไม�ปรับสมุด ตามกําหนด ของการเซ็นแบบเบิกเงิน 1/2565 

นักศึกษากู&ยืม เขียนบทความในเดือนท่ีไม�ได&ออมเงิน และไม�ปรับสมุด จํานวน 1 บทความต�อ 1 เดือน ด&วยปากกา
สีน้ําเงิน เป0นลายมือของตัวเองทุกตัวอักษร ห&ามย�อ มีท้ังหมด ... หน&า หากตรวจพบภายหลังว�ามีการย�อแม&เพียง
ตัวอักษรเดียวให&คัดใหม� 2 จบ ให&นักศึกษาเขียนลงกระดาษรายงานท่ีมีเส&นบรรทัดตามข&อความดังต�อไปนี้  

ข�าพเจ�า (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................  เลขท่ีสัญญา   .... .... / .... .... .... ....   

เลขประจําตัวประชาชน .... - ..... .... .... .... - .... .... .... .... .... - .... .... - .... 

รหัสนักศึกษา .... .... - .... .... .... .... .... - .... .... .... .... ....  เบอร%โทรศัพท%มือถือ.......................................... 

เนื่องจาก ข�าพเจ�าไม+ได�ออมเงินตามยอดท่ีกําหนดของแต+ละเดือน หรือไม+ได�ปรับสมุดเงินฝาก ตามเง่ือนไขท่ี
กองทุนกําหนดจํานวน ..... เดือน จึงขอเขียนบทความจํานวน ........ บทความ ข�าพเจ�าขอเขียนบทความต+อไปนี้เพ่ือให�
ท+านอธิการบดีพิจารณาในการกู�ยืมประจําภาคการศึกษาท่ี 1 ป9การศึกษา 2565 ของข�าพเจ�า ท้ังนี้ข�าพเจ�าได�นําเงิน
ฝากในบัญชีเงินออมครบแล�วก+อนวันเซ็นแบบเบิกเงิน จํานวน ........................ บาท (เขียนยอดรวมการออมล+าสุดท่ีมี
ในหลักฐาน)   เรียบร�อยแล�ว ในกรณีท่ีข�าพเจ�าไม+ได�ทําตามโครงการของกองทุนกู�ยืมกําหนด ซ่ึงบทความท้ังหมดมี
ดังต+อไปนี้  

ฝ5กนิสัยการออม เพ่ือเป0นต&นทุนในอนาคต 

การออมเงินมีความสําคัญ แต+เป@นเรื่องยากสําหรับบางคน เพราะหากยังมีงาน ยังมีแรง ยังมีท่ีพ่ึงพาได� 
ร+างกายก็ยังแข็งแรง ก็จะ ละเลยเรื่องการออม จนกว+าจะได�เผชิญกับเหตุการณ%แย+ๆ เข�ามาในชีวิต พาตัวเองไปติด   
กับดักความลําบาก จนสร�างความทุกข%ทรมาน ท้ังกายท้ังใจอย+างหนัก จึงจะเริ่มคิดถึงการออมเงิน ซ่ึงบางทีก็สาย
เกินไปหากพาชีวิตจมดินมาก การฟDEนตัวก็จะยาก 

การออมเงินเป@นวิธีการสะสมทุนทรัพย%เพ่ือใช�จ+ายในอนาคต ซ่ึงการมีแผนสํารองหรือมีเงินสํารองไว�ประกัน
ความไม+แน+นอน ในอนาคตเป@นสิ่งท่ีควรกระทํา และการออมเงินก็เป@นหนึ่งในการปFองกันความเสี่ยงนั้น โดยปกติแล�ว
ผู�คนมักจะต้ังเปFาการออมเพ่ือหาวิธีท่ีสอดรับกับตัวเอง เริ่มฝGกออมวันละ 2 บาท หรือเดือนละ 60  บาท หรืออาจจะ
ฝGกออมเงิน 1 เดือน, 3 เดือน หรือ 1 ป9 ตามแต+ความเหมาะสม ซ่ึงการออมโดยกําหนดระยะเวลา 1 เดือนนี้ มีข�อดีท่ี
ระยะเวลาสั้น สามารถเห็นผลได�รวดเร็ว เหมาะกับการหาแรงบันดาลใจในการเริ่มต�นเก็บเงิน  การออมเงินเป@นการฝGก
วินัยในการใช�จ+าย  รู�จักวางแผนการใช�เงินในอนาคต เห็นคุณค+าของเงิน และเป@นการฝGกคิดอย+างเป@นระบบ เพราะการ
ออมต�องทําเป@นลําดับข้ันตอน 

ความเชื่อทางด�านการเงิน ความเชื่อเป@นความจริงของเราเพียงคนเดียวเท+านัน้ ตัวอย+างความเชือ่ทางด�านการเงิน 
เช+น 

1. เงินมีใช�ไปเถอะ เม่ือเวลาไม+มีเรามีเพื่อนคอยช+วยเหลือ คอยให�ยืมได�ตลอดเวลา 
2. เงินทองเป@นของหายาก เหนื่อยมากกว+าจะได�มา 
3. เร่ืองเงินปรึกษาใครไม+ได� การไม+มีเงินเป@นเร่ืองน+าอาย เป@นความลับ ใครรู�ว+าเรามีปKญหาทางการเงินเพื่อนจะไม+

คบ คนรอบข�างจะเครียดไปกับเราด�วยถ�าเรามีปKญหาเร่ืองเงิน 
4. คนรวยมักจะเป@นคนคบไม+ได� เพราะหาเงินมาจากแหล+งทีผ่ิดกฎหมาย 
5. เม่ือเรามีเงินเรานําไปหาความสขุ หรือนําไปฝากธนาคาร ก+อนนาํไปใช�หนี ้
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6. การเงินยากที่จะจัดการ หรือแก�ไขได� 
ให&นักศึกษาเขียนความเช่ือของตนเองมา 1 ข&อ ว�ามีความเช่ือทางการเงินในเรื่องใด เม่ือเขียนแล&วให&ใช&

ปากกาสีแดงขีดเส&นใต&คําตอบให&ชัดเจน 
คําตอบ 

............................................................................................................................................................... 
นักศึกษาคิดว�าความเช่ือท่ียกตัวอย�างด&านล�างนี้ นักศึกษามีความเช่ือแบบเดียวกันนี้กี่คะแนน ให&ใส�คะแนนช�อง
คะแนนโดยคะแนนจาก 0 (ไม�เช่ือแบบนี้เลย) ถึง 10 (เช่ือแบบนี้อย�างย่ิง) 

ความเช่ือ คะแนน 
1. มนุษย%ทุกคนมีศักยภาพมากกว+าท่ีเราเห็น  
2. ทุก ๆ คนทําดีท่ีสุดแล�วเท+าท่ีมีต�นทุนและทรัพยากร ณ ขณะนั้น  
3. เชื่อว+าทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได�  
4. ในโลกนี้ไม+มีคําว+าล�มเหลวมีเพียงเสียงสะท�อนกลับให�เรียนรู�หรือปรับปรุง  

ความสุขของมนุษย%ท่ีเชื่อมโยงทางด�านการเงิน มี 6 ข�อสําคัญในการดํารงชีวิต คือ 
ความต&องการความสุขของมนุษย< ความเช่ือมโยงความสุขเข&ากับการเงิน 

1. ความม่ันคงปลอดภัย การมีรายได�ประจํา มีเงินใช�ทุกวันในชีวิตประจําวันแบบ
ไม+ขัดสน 

2. ความมีสีสันหลากหลายในชีวิต มีความแปลกใหม+
ในชีวิตไม+ทําอะไรเดิม ๆ ทุก ๆ วัน 

การคิดริเริ่มค�นหาแนวทางการปลดหนี้ การออม การดู
แบบอย+างท่ีประสบความสําเร็จแล�วลองทํา 

3. ความสัมพันธ% ความรัก ความเชื่อมโยง การออกหาแนวทาง การพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ% การให�คําแนะนํา กับมนุษย%ด�วยกัน ทําให�
มีความสัมพันธ%อันดี เม่ือสําเร็จในสิ่งนั้น จะทําให�เกิด
ความรัก ความศรัทธา 

4. มีความภาคภูมิใจในตัวเอง วันใดท่ีหมดหนี้และมีเงินออม เราจะมีความภูมิใจใน
ตัวเองว+าเราสามารถทําได�  

5. การเจริญเติบโต เม่ือเราหมดหนี้ เรามีเงินออม และเราสามารถนําเงิน
ออมไปทําให�มีมูลค+าเพ่ิมข้ึน นั่นคือการเติบโตทาง
การเงิน 

6. การเป@นผู�ให� แบ+งปKนผู�อ่ืน ประสบการณ%ความสําเร็จของเราทางด�านการเงินควร
แบ+งปKนแนวทางให�กับผู�อ่ืนได�เป@นตัวอย+างในการทําตาม
เพ่ือท่ีความสุขท่ีเรามี ผู�อ่ืนจะมีความสุขกับเราไปด�วย 

 
ทําไมต�องวางแผนทางการเงิน คําตอบคือ เพ่ือเตรียมไว�ใช�ในยามเกษียณไง อย+างไรมาดูกัน 
 อายุ 22 – 60 ป9 ช+วงวัยทํางาน คิดเป@น 450 เดือน มีรายได�ทุกเดือน แต+มีเงินออมหรือไม+? 
 อายุ 61 – 85 ป9 ช+วงวัยเกษียณ คือไม+มีรายได�เข�ามีแต+รายจ+าย คิดเป@น 300 เดือน 
แล�วในวัยเกษียณ 300 เดือน นักศึกษาอยากมีเงินใช�เดือนละ ..................... บาท ให�นักศึกษาเขียนลงตรงเส�นประ 
(สถิติแห+งชาติป9 2562 ค+าใช�จ+ายครัวเรือนเฉลี่ยเดือนละ 20,742 บาท ถ�า 300 เดือน เราต�องมีเงินเตรียมไว�ในวันท่ีไม+มี
งานทําจํานวน 20742x300= 6,222,600 บาท ต�องออมในวัยทํางานเดือนละ 13,828 บาท วันนี้คุณมีเงินออม
เท�าไหร� 
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การวางแผนทางการเงินเริ่มต�นด�วยการต้ังเปFาหมาย เราต้ังเปFาหมายเพ่ือ ให�รู�ว+าทํางาน หาเงินเพ่ือไปทําอะไร 
ไม+นอกลู+นอกทาง มีเหตุผลในการใช�เงิน อะไรควรซ้ืออะไรไม+ควรซ้ือ เราจะคิดไตร+ตรองมากข้ึน เพ่ิมกําลังใจ และสร�าง
ความมุ+งม่ันเพ่ือท่ีจะให�ประสบความสําเร็จในเปFาหมายนั้น ๆ การต้ังเปFาหมาย เพ่ืออะไร เท+าไหร+ เม่ือไหร+ มาลอง
ต้ังเปFาหมายกัน 

ตัวอย�างการตั้งเป>าหมาย เป>าหมายของนักศึกษา 
ฉันต้ังใจจะออมเงินให�ได�วันละ 2 บาท เป@นเวลา 4 ป9 คิด
เป@นเงินท่ีต�องออม 2x365x4=2,920 บาท 

 

วิธีท่ีคิดว+าจะทําให�เปFาหมายประสบความสําเร็จจําทําอย+างไร 
ตัวอย�างวิธีท่ีจะทําให&เป>าหมายสําเร็จ วิธีความสําเร็จของนักศึกษา 

ถ�าฉันต�องออมเงินภายใน 4 ป9ให�ได� 2,920 บาท ฉันจะต�อง 
ฉันมีวิธีการออมเงินดังนี้ 
     เข�าออกหน�ามหาวิทยาลัยถึงหอพักโดยการเดิน 
ประหยัดไปวันละ 10 บาท ใน 1 เดือนคาดว+าจะไปหน�า
มหาวิทยาลัยเดือนละ 7 วัน ออมเงินได� 100 บาท ถ�า 4 ป9 
มีเงินออม 70x12x4=3,360 บาท 

 

หลายคนอาจมองว+า วัยเรียนเป@นวัยท่ียังไม+มีรายได�เป@นของตัวเองและยังต�องพ่ึงพาพ+อแม+ในเรื่องค+าใช�จ+ายต+าง 
ๆ แต+รู�หรือไม+? การเก็บเงินในวัยเรียนนี่แหละถือเป@นช+วงเวลาในการเริ่มต�นเก็บเงินท่ีดีท่ีสุด และเผลอ ๆ อาจเก็บได�
เป@นกอบเป@นกํามากกว+าท่ีคิดหากรู�จักทริคการบริหารจัดการอย+างถูกวิธี มาดู 8 เทคนิคเคล็ดลับวิธีออมเงินฉบับ
นักเรียนท่ีจะช+วยให�ทุกการเก็บเงินสําหรับคนรุ+นใหม+ยุคดิจิทัลนั้นง+ายกว+าท่ีคิด ลองทําตามนี้เลย 

เทคนิคท่ี1 : เก็บเหรียญ 

ในแต+ละวันท่ีเราใช�จ+าย ไม+ว+าจะเป@น ซ้ือของ จ+ายค+าเดินทาง เราจะได�รับเงินทอนต+างๆมามากมาย น+าจะมีเหรียญห�า 
เหรียญสิบ หรือเหรียญบาทเหลือติดกระเปVากัน วิธีออมคือให�ซ้ือกระปุกเตรียมไว�และเก็บเหรียญท้ังหมดท่ีเหลือหยอด
กระปุก แค+นั้นเอง พอถึงสิ้นป9ก็ค+อยมานับรวมยอด หรือใครอยากจะต้ังกฎให�จริงจังกว+านี้ หรือเราจะกําหนดทุบ
กระปุกทุกๆสามเดือน แต+ถ�าทางท่ีดีแนะนําให�หยอดกระปุกวันละ 10 บาทไปเลย ถ�าครบ 1 เดือน ก็จะมีเงินเก็บ 300 
บาท ถ�าหยอดครบ 1 ป9 ก็มีเงินเก็บท้ังหมด 3,650 บาทเชียวนะ 

เทคนิคท่ี2 : ออมวันละ 20 

การออมวิธีนี้อาจจะยากหน+อยสําหรับคนท่ีมีเงินมาใช�จ+ายรายวัน แต+ท้ังนี้ท้ังนั้นเราก็สามารลดยอดการออมให�ตํ่าลง
ตามรายได�ของเราได�นะ อาจจะเหลือวันละ 10 บาท หรือ 15 บาท แต+ถ�าสามารถเก็บ20 บาทได� วิธีนี้ก็น+าสนใจเพราะ
ทําได�ง+ายมาก เพียงแค+เก็บแบงก% 20 ทุกวัน พอครบ 1 เดือน ก็จะมีเงินเก็บ 600 บาท ถ�าครบ 1 ป9 ก็มีเงินเก็บ 7,300 
บาท เราสามารถเลือกเก็บในทุกๆเช�า คือหยอดก+อนออกจากบ�าน หรือท่ีเขาเรียกว+า วิธีเก็บก+อนใช�นั้นแหละ  

เทคนิคท่ี3 : เก็บเงินตามวันท่ี 

เป@นวิธีเก็บเงินท่ีฮิตมากอีกวิธี เพราะทําได�ง+ายมาก ๆ เพียงแค+เก็บตามวันท่ี เช+น วันท่ี 1 ก็หยอดกระปุก 1 บาท วันท่ี 
10 ก็หยอดกระปุก 10 บาท วันท่ี 22 ก็หยอดกระปุก 22 บาท วันท่ี 30 ก็หยอดกระปุก 30 บาท ง+าย ๆ แค+นี้เลย แล�ว
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ทําการจดบันทึกผ+านปฏิทิน  วิธีนี้ถือว+าน+าสนใจมากๆ และเมือเราเห็นยอดครบ 1 เดือนก็จะมีเงินเก็บถึง 465 บาท ต+อ
เดือน ถ�าครบ 1 ป9 ก็มีเงินเก็บ 5,580 บาท 

เทคนิคท่ี 4 : เก็บแบงก< 50 

เทคนิคเป@นเทคนิคยอดฮิตมากของชาวsocial ในปKจจุบัน เพราะทําให�มีเงินออมเยอะจนสามารถไปต+างประเทศกันได�
เลยทีเดียว หลายๆคนใช�วิธีนี้อยู+ เพราะมันเป@นวิธีท่ีเหมาะสําหรับคนท่ีมีความจําเป@นต�องใช�เหรียญและแบงก% 20 บ+อย 
ๆ แต+แบงก% 50 อาจหาไม+ได�ในทุกวันแต+วิธีนี้จึงต�องมีวินัยสุด ๆ ถ�าเจอแบงก% 50 เม่ือไหร+ก็ให�รีบเก็บแยกทันที พอกลับ
ถึงบ�านก็นําไปหยอดกระปุกเลย อดทนเก็บให�ครบป9แล�วค+อยเอาออกมานับนะ วิธีอาจจะทําให�บางคนได�ไปท+องเทียว
หรือซ้ือของท่ีอยากได�ตามความฝKนเลยก็ได� 

เทคนิคท่ี 5 : พกเงินเท�าท่ีใช& 

วิธีท่ีมีคนหลายๆคนยืนยันอีกเสียงว+าดีมากๆ คนส+วนมากจะบอกว+าให� กดเท+าท่ีใช� บางคนพกเงินติดตัวแค+ 150 บาท 
เพราะถ�าพก 300 เราจะใช�หมด 300 แต+ก+อนท่ีจะใช�วิธีนี้ เราอาจะต�องคํานวณค+าใช�จ+ายในแต+ละวันให�ดีก+อนและต�อง
แน+ใจในการใช�ของเราในแต+ละวันมากๆ เช+น ค+ารถไป-กลับ 60 บาท ค+าข�าวกลางวัน 40 บาท ค+าน้ํา+ขนมจุบจิบ 40 
บาท รวมเป@น 140 บาท วิธีนี้จะช+วยให�เราเก็บเงินได�เร็วข้ึนเพราะไม+มีโอกาสให�ใช�จ+ายฟุ̀มเฟDอย แถมถ�าเราสามารถหัก
ดิบค+าขนมจุบจิบได�ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพ่ิมอีกด�วย  

แนะนําว+าให�พกเงินฉุกเฉินซ+อนเอาไว�ในกระเปVาตังค%ด�วย เผื่อมีเหตุการณ%ท่ีต�องใช�เงินมากกว+าท่ีเตรียมไว� อย+างนั่งรถ
เลยปFาย ข้ึนรถผิดสาย ต�องจ+ายค+างานกลุ+ม ฯลฯ 

เทคนิคท่ี 6 : กินเท�าไหร� จ�ายเท�านั้น 

นี่คือวิธีท่ีเหมาะสําหรับสายกินท่ีหักห�ามใจหยุดเปย%ของกินไม+ได� เห็นอะไรก็ยากท่ีจะกิน บางอันไม+ได�กินก็ขอซ้ือไปแช+ตู�

ไว� แต+ในอีกมุมก็อยากมีเงินเก็บวิธีนี้คือ เวลากินอาหารหรือขนมอะไรท่ีเกินงบท่ีต้ังไว�ต�องหยอดเงินลงกระปุกตาม

จํานวนท่ีกินไป เช+น ต้ังงบการกินไว�ว+าในหนึ่งม้ือห�ามเกิน 50 บาท แต+วันนี้เผลอกินบิงซูไป 150 บาท ก็ต�องหยอดลง

กระปุก 150 บาท ถือเป@นวิธีท่ีอาจจะช+วยลดการกินจุบจิบลงได� แต+ถ�ากินเยอะก็ได�เก็บเงินเยอะไปในตัวเหมือนกัน

นะ  และสามารถช+วยเรื่องบุคคลท่ีลดความอ�วนอยู+ด�วยได�นะ เพราะบางคนท่ีกินเยอะก็กลัวว+าจะต�องยอดกระปุกเยอะ 

เป@นการทําโทษตัวเองไปอีกแบบด�วย 

เทคนิคท่ี7 : ทําบัญชีรายรับรายจ�าย 

วิธีนี้หลายๆคนอาจจะเคยได�ยินมามาก และได�ยินมาอย+างยาวนาน ก+อนอ่ืนต�องบอกก+อนว+าการทํารายรับรายจ+ายนั้น

ช+วยให�ได�รู�ว+าในแต+ละเดือนเราใช�จ+ายเกินรายรับหรือเปล+า และหมดเงินไปกับอะไรมากท่ีสุด และเราจะได�มาคิด

คํานวณว+าของท่ีไม+เก็บของเรามันเยอะไปไหม หรือเราใช�จ+ายอะไรจุกจิกมากไปหรือเปล+า เช+น เดือนนี้เสียเงินค+าขนม

หน�าโรงเรียนไป 600 บาท ซ่ึงเยอะมาก ! เดือนหน�าเราก็จะได�รู�ตัวว+าต�องเลือกกินขนมหน�าโรงเรียนอย+างมีสติ ไม+ใช+
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ตามใจปากท�องอย+างเดียว แต+ก็นั้นแหละ หลายคนอาจจะส+ายหัวว+าไม+อยากทํา น+าเบ่ือ โบราณ ต�องมานั่งเอาปากกด

จดแต+ละวัน นําสมุดมาตีตาราง ก+อนอ่ืนต�องบอกว+าไม+ใช+แล�ว ยุคนี้ยุคไอที 4.0 เขามี application บัญชีรายรับ

รายจ+ายเกf ๆ น+ารัก ๆ ให�ใช�เยอะมาก ไม+ต�องจดลงสมุดกันแล�วเน�อ 

เทคนิคท่ี 8 : ฝากประจํา 

เหมาะสําหรับคนท่ีเห็นเงินอยู+ใกล�ตัวแล�วคันไม�คันมืออยากแอบหยิบมาใช�บ+อย ๆ เราขอแนะนําให�นําเงินไปฝากใน

ธนาคารแบบฝากประจําไปเลย มีให�เลือกว+าจะฝากประจําแบบระยะสั้นหรือระยะยาว เช+น 3, 6, 12 , 24 และ 36 

เดือน หรือมากกว+านั้น แต+มีข�อแม�คือถ�าฝากแล�วห�ามถอนเงินก+อนกําหนดเชียวนะ ท่ีเราแนะนําให�ฝากประจําก็เพราะ

มันได�ดอกเบ้ียมากกว+าบัญชีออมทรัพย%แหละ 

วิธีเก็บเงินฉบับวัยเรียนท่ีนํามาแชร%นี้ ใครอยากจะนําไปใช�มากกว+า 1 วิธีก็สามารถทําได�นะคะ เพราะจะช+วย

ให�เก็บเงินได�เร็วมากข้ึน อย+างเลือกเก็บเหรียญ 10 กับเก็บแบงก% 50 และพกเงินให�น�อยลง พร�อมกับทําบัญชีรายรับ

รายจ+ายทุกเดือน ถ�าเงินเหลือก็นําไปฝากประจําแบบระยะสั้น 6 เดือน ยังไงเพ่ือน ๆ ก็ลองนําไปปรับใช�ให�เหมาะกับ 

Lifestyle ของตัวเองกันนะ  

ข�าพเจ�าขอรับรองว+าเขียนด�วยลายมือตัวเองท้ังฉบับ และได�คัดลอกข�อความตามท่ีกองทุนกู�ยืมกําหนดทุก
ตัวอักษร และได�เติมคําตอบในช+องว+างเรียบร�อยแล�ว ข�าพเจ�ารับทราบว+าหากทําการย+อบทความ เขียนข�ามบางส+วน
ของบทความ ข�าพเจ�ายินดีถูกทําโทษโดยคัดบทความเพ่ิมอีก 2 จบ และนับจากวันนี้เป@นต�นไปข�าพเจ�าจะทําการออม
เงินตามกําหนดของกองทุนกู�ยืม โดยข�าพเจ�าเลขท่ีสัญญา ...../........... ต�องมีเงินออม ณ วันเซ็นแบบยืนยันของเดือน 
..................... 2565 ข�าพเจ�าทําการออมเงินจํานวน ..................บาท และขอสัญญาว+าในเดือนต+อๆ ไปข�าพเจ�าจะออม
เงินเดือนละไม+ตํ่ากว+า 60 บาท จนกว+าจะสําเร็จการศึกษา หากข�าพเจ�าไม+ปฏิบัติตาม ขอให�ทางมหาวิทยาลัย
ดําเนินการตัดสิทธิ์การกู�ยืมในป9การศึกษาถัดไปได�ทันที (เติมข&อมูลส�วนตัวลงบนเส&นประให&ครบ) 

 
ลงชื่อนักศึกษา ............................................................ 

(......................................................) 

             วันท่ี ...................................... 
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ตัวอย+างการถ+ายภาพส+งใน Classroom  (ไม+ต�องเขียนมานะคะเป@นแค+ตัวอย+าง) 

ภาพท่ี 1 เรียงบทความให�เห็นทุกแผ+นซ�อนกันเขียนกํากับว+าเป@นของบทความท่ีไม+ออมเดือนไหน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 เป@นภาพของแต+ละบทความถ+ายให�เห็นเนื้อหาชัดเจนต+อแผ+นเรียงกัน 1 file ต+อ 1 บทความ ถ�าไม+ได�ออม 3 
เดือน ก็ต�องส+งท้ัง 3 บทความ 3 ไฟล%  (ตัวอย+างไฟล%อยู+ใน Classroom) 

 

 

 

 

แยกไฟล% 

เป@นบทๆ 


