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โครงการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทนุทรพัย์และด้อยโอกาส เพื่อศกึษาตอ่สายอาชีพชั้นสูงในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชัน้สูง 
โดย กองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.)         2 

รายละเอียดเอกสารส าหรับผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา 
“โครงการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส” 

เพ่ือศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูงในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 
 

รายละเอียด หน้า 

 
ค าชี้แจง 

 
3 

ค าอธิบายใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 5 
ส่วนที่ 1 ใบสมัคร 6 
ส่วนที่ 2 แบบการคัดกรองและการรับรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส 13 
           - กรณีที่เป็นนักเรียนยากจนที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. ในกรณียากจนพิเศษ 14 
           - กรณีที่เป็นนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. ในกรณียากจนพิเศษ 19 
           - กรณีที่เป็นนักเรียนด้อยโอกาส 21 
ส่วนที่ 3 แบบการรับรองผลการเรียนและความเหมาะสมของนักเรียน 24 
           - เอกสารแนบ ก 27 
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ค าชี้แจง โปรดอ่านค าชี้แจงใหเ้ข้าใจโดยละเอียดก่อนกรอกข้อมูลลงในใบสมัครขอรับทนุวตักรรมสายอาชีพชั้นสูง 
 คุณสมบัติของนักเรียนผู้ขอรับทุน  เป็นไปตามประกาศสนับสนุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน  2561 ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซด์ ผู้ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
ทุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส./อนุปรญิญา) ทุน 2 ปี  (ปวส./อนุปริญญา) 

คุณสมบัตทิั่วไป คุณสมบัตทิั่วไป 

1. ก าลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า 1. ก าลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. 3 หรือเทียบเท่า 

2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือผู้ด้อยโอกาส 2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือผู้ด้อยโอกาส 

    2.1 กรณีเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต้องมีหลักฐาน  และผู้รับรอง ดังนี้ 
(1) กรณีเป็นนักเรียนที่มีความยากจนแต่ที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจาก  
กสศ. ในกรณียากจนพิเศษ ให้แสดงข้อมูลบ่งชี้รายได้เฉลี่ยสมาชิก
ครัวเรือนต่อคนต่อเดือน พิจารณารายได้เฉลี่ยต่อคน ไม่เกิน 3,000 
บาทต่อเดือน  ข้อมูลประกอบการพิจารณาอื่นๆ  และมีผู้รับรอง
จ านวน 3 คน  
(2) กรณีเป็นนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. ในกรณียากจน
พิเศษ ต้องมีผู้รับรอง 1 คน  

2.1 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือผู้ด้อยโอกาส 
     2.1 กรณีเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  ต้องมีหลักฐานข้อมูลบ่งชี้
รายได้เฉลี่ยสมาชิกครัวเรือนต่อคนต่อเดือน พิจารณารายได้เฉลี่ยต่อ
คน ไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน ข้อมูลประกอบการพิจารณาอื่นๆ  
และมีผู้รับรองจ านวน 3 คน  
 

 

    2.2 กรณี เป็นผู้ด้อยโอกาส ต้องมีหลักฐานและผู้รับรอง 3 คน     2.2 กรณีเป็นผู้ด้อยโอกาส ต้องมีหลักฐานและผู้รับรอง 3 คน 

3. มีศักยภาพในการศึกษาต่อและความสามารถพิเศษ 3. มีศักยภาพในการศึกษาต่อและความสามารถพิเศษ 

เพื่อให้มีโอกาสศึกษาต่อได้จนจบหลักสูตร  โดยอาจเป็นกรณีใดกรณี
หนึ่ง ดังนี ้

3.1 มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดช่วงชั้นชั้นไม่ต่ ากว่า 3.0  
3.2 มีเกรดสะสมอยู่ในล าดับที่ไม่เกินร้อยละ 30 บนของระดับชั้น

ของโรงเรียน (ตัวอย่าง โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน ในระดับชั้น ม.3 
จ านวน 100 คน ผู้สมัครขอรับทุน จะต้องมีผลการเรียนอยู่ในล าดับไม่
เกินล าดับที่ 30) 

3.3 กรณีเป็นนักเรียนชั้น ม.3 ที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. ใน
กรณีขาดแคลนทุนทรัพย์  มีเกรดสะสมตลอดช่วงชั้นอยู่ในล าดับที่ไม่
เกินร้อยละ 50 บนของระดับชั้น เมื่อเทียบกับกลุ่มนักเรียน ม.3 ของ
โรงเรียน (ตัวอย่าง โรงเรียนมีนักเรียนได้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. 
กรณียากจนพิเศษ ซ่ึงเรียน ในระดับชั้น ม.3 จ านวนทั้งสิ้น 30 คน 
ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องมีผลการเรียนอยู่ในล าดับไม่เกินล าดับที่ 15)   

3.4 เป็นผู้มีความสามารถพิเศษโดดเด่นทางด้านทักษะฝีมือและ
เชิงนวัตกรรม โดยมีหลักฐานยืนยัน เช่น เคยเข้าร่วมประกวดและมี
ชิ้นงานอย่างน้อยในระดับสถาบัน หรือมีผลงานมีการใช้ประโยชน์ ได้
จริงในเชิงพาณิชย์ 

เพื่อให้มีโอกาสศึกษาต่อได้จนจบหลักสูตร  โดยอาจเป็นกรณีใดกรณี
หนึ่ง ดังนี้ 

3.1 มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดช่วงชั้นชั้นไม่ต่ ากว่า 3.0  
3.2 มีเกรดสะสมอยู่ในล าดับที่ไม่เกินร้อยละ 30 บนของระดับชั้น

ของโรงเรียน (ตัวอย่าง โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน ในระดับชั้น ม.3 
จ านวน 100 คน ผู้สมัครขอรับทุน จะต้องมีผลการเรียนอยู่ในล าดับไม่
เกินล าดับที่ 30) 

3.3 เฉพาะกรณีนักเรียน ม.6 หรือ ปวช. 3 มีเกรดสะสมตลอดช่วง
ชั้นอยู่ในล าดับที่ไม่เกินร้อยละ 50 บนของระดับชั้น เมื่อเทียบกับกลุ่ม
นักเรียน ม.6  หรือ ปวช. 3 ของโรงเรียนที่มาจากฐานะยากจน  

3.4 เป็นผู้มีความสามารถพิเศษโดดเด่นทางด้านทักษะฝีมือและเชิง
นวัตกรรม โดยมีหลักฐานยืนยัน เช่น เคยเข้าร่วมประกวดและมี
ชิ้นงานอย่างน้อยในระดับสถาบัน หรือมีผลงานมีการใช้ประโยชน์ได้
จริงในเชิงพาณิชย์  

 

คุณสมบัตเิฉพาะ คุณสมบัตเิฉพาะ 

1. มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้  
มีความสนใจ และความถนัด และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ  
2. มีประสบการณ์ในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม และไม่มี
พฤติกรรมที่ส่อว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน 

1. มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้  
มีความสนใจ และความถนัด และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ   
2. มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในการประดิษฐ์
นวัตกรรม การมีประสบการณ์อาชีพกับผู้ประกอบการ  การเข้าร่วม
กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม และไม่มีพฤติกรรมที่ส่อว่าจะเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน 

 
หมายเหตุ ผู้ด้อยโอกาส หมายถึง ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง 
กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ หรืออยู่ในพื้นที่ความไม่สงบ หรือขาดโอกาสที่จะเข้าถึงบริการชั้นพื้นฐานของรัฐ หรือสมควรได้รับการช่วยเหลือ
เพื่อมนุษยธรรม ตลอดจนประสบปัญหาที่ยังไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบ อันจะส่งผลให้ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาคกับผู้อื่น รวมถึงการ
ด้อยโอกาสลักษณะอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาประกาศก าหนดเพิ่มเติม 
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 ขอให้ผู้ขอรับทุนการศึกษายื่นใบสมัครได้ที่สถาบันการศึกษาสายอาชีพที่เข้าร่วมโครงการ โดยสามารถ

ดูรายชื่อสาขาที่พิจารณาให้ทุนและรายชื่อสถาบันการศึกษาสายอาชีพที่เข้าร่วม ได้ทางเว็บไซด์ 

กสศ. www.eef.or.th  

 สถาบันการศึกษาสายอาชีพที่เข้าร่วมโครงการจะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาจากใบสมัคร

ที่กรอกข้อมูลและแนบเอกสารครบถ้วนเท่านั้น (โปรดตรวจสอบหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัครอย่าง

ละเอียด) ทั้งนี้สถาบันการศึกษาสายอาชีพที่เข้าร่วมโครงการ จะมีกระบวนการตรวจสอบการขาด

แคลนทุนทรัพย์ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.eef.or.th/


 

โครงการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทนุทรพัย์และด้อยโอกาส เพื่อศกึษาตอ่สายอาชีพชั้นสูงในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชัน้สูง 
โดย กองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.)         5 

เอกสารส าหรับผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา 
“โครงการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส” 

เพื่อศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูงในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 
 

ค าอธิบาย 
 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา “โครงการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส” เพื่อ
ศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูงในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 ใบสมัคร   
ส่วนที่ 2 แบบการคัดกรองและการรับรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส  
กรณีที่เป็นนักเรียนยากจนทีไ่ม่ได้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. ในกรณียากจนพิเศษ 

 แบบสายอาชีพ 01 (จ านวน 4 หน้า) :  
หน้าที่ 1 แบบแสดงรายได้ครอบครัวและสถานะครัวเรือน  
หน้าที่ 2 แบบรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์ จากบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง  
หน้าที่ 3 แบบรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์ จากผู้อ านวยการ/ครูประจ าชั้น 
หน้าที่ 4 แบบรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์ จากเจ้าหน้าที่ของรัฐในต าบล 

กรณีที่เป็นนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. ในกรณียากจนพิเศษ 

 แบบสายอาชีพ 02 (จ านวน 1 หน้า) : แบบการรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์ 
จากครูประจ าชั้น 

กรณีที่เป็นนักเรียนด้อยโอกาส 

 แบบสายอาชีพ 03 (จ านวน 2 หน้า) : แบบการรับรองข้อมูลการด้อยโอกาส   
ส่วนที่ 3 แบบการรับรองผลการเรียนและความเหมาะสมของนักเรียน  
ส่วนที่ 4 หลักฐานหรือเอกสารประกอบการขอรับทุน  
ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาควรศึกษาเอกสาร และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจนเพ่ือประโยชน์ต่อการ

พิจารณา และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนน าส่ง 
เอกสารส าหรับผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา 

  ใบสมัคร 
  แบบการคัดกรองและการรับรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส 

 แบบสายอาชีพ 01 จ านวน 4 หน้า กรณีที่เป็นนักเรียนยากจนที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. ในกรณียากจนพิเศษ 
 แบบสายอาชีพ 02 จ านวน 1 หน้า กรณีที่เป็นนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. ในกรณียากจนพิเศษ 
 แบบสายอาชีพ 03 จ านวน 2 หน้า กรณีที่เป็นนักเรียนด้อยโอกาส 

  แบบการรับรองผลการเรียนและความเหมาะสมของนักเรียน 
หลักฐานหรือเอกสารประกอบการขอรับทุนที่แนบมาพร้อมใบสมคัร 

  ใบรายงานผลการศึกษา  
  ส าเนาบัตรประชาชนของนักเรียน/นักศึกษา พร้อมเซ็นชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
  ส าเนาทะเบยีนบ้านของนักเรยีน/นักศึกษา พร้อมเซ็นชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
  ส าเนาทะเบยีนบ้านของผู้ปกครอง พร้อมเซ็นชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 
  เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) 



 

โครงการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทนุทรพัย์และด้อยโอกาส เพื่อศกึษาตอ่สายอาชีพชั้นสูงในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชัน้สูง 
โดย กองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.)         6 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 ใบสมัคร 
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ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักเรียน/นักศึกษา  

“โครงการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส” 
เพื่อศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูงในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง  

ชื่อ-สกุล (ไทย) …………………………………………………………………….…………………………..…… 

ชื่อ-สกุล (ENG) …………………………………………………………………….………………………………. 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน/เลขหลักฐานทางการที่ราชการออกให้  

         
ปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น  

  มัธยมศึกษาปีที่ 3/เทียบเท่า   มัธยมศึกษาปีที่ 6/เทียบเท่า   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 

ชื่อสถานศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่…………………………………………………………………………………………………………….. 

ประเภททุนที่ต้องการสมัคร    ทุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) ทุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา) 

 

ชื่อสถาบันการศึกษาสายอาชีพที่ต้องการสมัคร…………………………………………………………………………………………

จังหวัด………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..… 

สาขาวิชาที่ต้องการสมัคร……………………………………………………….……………………………………………………………… 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. คุณสมบัติผู้สมัครเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสมีลักษณะตรงกับข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้  

 นักเรียนที่มีครอบครัวมีฐานะยากจนทีไ่มไ่ด้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. ในกรณยีากจนพิเศษ 

โดยมีข้อมูลการคัดกรองการขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีผู้รับรอง 3 คน (ตามแบบสายอาชีพ 01)  

 นักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. ในกรณยีากจนพิเศษ โดยมีผู้รับรอง 1 คน (ตามแบบสายอาชีพ 02)  

 ผู้สมัครมีลักษณะใดที่เป็นอุปสรรคส าคัญที่สุดต่อโอกาสการศึกษา โดยมีหลักฐานแสดงจากสถานศึกษา

และมีผู้รับรอง 3 คน (ตามแบบสายอาชีพ 03) ตามลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

2. ผู้สมัครมีศักยภาพสูงที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น (ตามแบบการรับรองผลการเรียนและความ

เหมาะสมของนักเรียน ในส่วนที่ 3 ที่ครูประจ าชั้น/อาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษาออกให้)  

 

 

 

 

 

ติดรูปถ่าย 

ผู้สมัครขอรับทุน  
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3. คุณสมบัติเฉพาะ 

 เป็นผู้ทีม่ีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้ มีความสนใจ 

  เป็นผู้ทีม่ีความถนัด และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ  

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพที่เคยเข้าร่วม (เช่น การท า
โครงงาน การฝึกประสบการณ์กับผู้ประกอบการ การเข้าร่วม/

ชนะประกวด อย่างน้อยระดับสถาบันการศึกษา) 
หน่วยงาน ปี 

   

   

  เป็นผู้ทีม่ีมีประสบการณ์ในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือส่วนรวม 

กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม หน่วยงาน ปี 

   

   

  เป็นผู้ทีม่ีไม่มีพฤติกรรมที่ส่อว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน 

 

ข้อมูลทั่วไป 

1. ประวัติส่วนตัวผู้สมัครขอรับทุน 

1.1 วัน เดือน ปี ที่เกิด…………………………………………………………….………อายุ……………….…ปี………..…เดือน  

เพศ…………………...………ศาสนา……………………………………………………………………………………….……….. 

1.2 ข้อมูลการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถานศึกษา 
ผลการเรียนสะสม  

(ถึงปัจจุบัน) 

ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า   

มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า   
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

  

1.3 ที่อยู่ตามบัตรประจ าตัวประชาชน บ้านเลขท่ี…………………หมู่ที่..………ซอย…………………...……….………. 

ถนน………………………………………………………….แขวง/ต าบล……………………………………..………………….. 

เขต/อ าเภอ……………………………………………………………….จังหวัด……………………………..…………………… 

รหัสไปรษณีย์……………….……….โทรศัพท์……………………………………….……………………………………………  
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1.4 ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีที่อยู่ไม่ตรงกับบัตร) บ้านเลขท่ี………หมู่ที…่…………ซอย……………………………………. 
ถนน……………………………………………………….แขวง/ต าบล…………………………………………………………….. 
เขต/อ าเภอ……………………………………………………………….จังหวัด……………………..…………………………… 
รหัสไปรษณีย์……………………….โทรศัพท์……………………..……………………………………………………………… 

1.5 ภาระงานความรับผิดชอบของนักเรียนที่มีต่อครอบครัว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ช่วยงานบ้าน    ช่วยคนดูแลคนเจ็บป่วย/พิการ   ช่วยค้าขายเล็กๆน้อยๆ  
 ท างานแถวบ้าน (รับจ้างทั่วไป)      ช่วยงานในไร่/นา 
 อ่ืนระบุ................................................................................................................................ ............... 

2. ครอบครัว/ผู้ปกครอง 
2.1 ชื่อ-สกุล บิดา…………………………………………………………………………………………อายุ ……………….……ปี

เลขประจ าตัวบัตรประชาชนของบิดา .......................................................................................... 
สัญชาติของบิดา   ไทย          อ่ืนๆ ระบุ........................................................ 
  มีชีวิตอยู่    ถึงแก่กรรม    ไม่ทราบ อาชีพของบิดา …………………………………..………… 
สถานที่ท างานของบิดา…..…….....……….………………………………………..……....……………..…….....….…….   
โทรศัพท์มือถือของบิดา ……………………...…. รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือนของบิดา…………………......บาท 
  เคยลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนคนจน)  
การศึกษาสูงสุดของบิดา     ไม่ได้รับการศึกษา/ไม่จบชั้นประถมศึกษา   

    ประถมศึกษา     มัธยมต้น        มัธยมปลาย     ปวช.    
 ปวส./อนุปริญญา     ปริญญาตรี      สูงกว่าปริญญาตรี 

2.2 ชื่อ-สกุล มารดา…………………………………………………………………………………………อายุ …………………ป ี
เลขประจ าตัวบัตรประชาชนของมารดา............................................................................................... 
สัญชาติของมารดา   ไทย          อ่ืนๆ ระบุ........................................................ 
  มีชีวิตอยู่    ถึงแก่กรรม    ไม่ทราบ อาชีพของมารดา …………..…………………..………… 
สถานที่ท างานของมารดา…..…….....……….……………………………………..……....……………..…….....……….  
โทรศัพท์มือถือของมารดา……………............…. รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือนของมารดา……………......บาท 
  เคยลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนคนจน)  
การศึกษาสูงสุดของมารดา    ไม่ได้รับการศึกษา/ไม่จบชั้นประถมศึกษา   

    ประถมศึกษา     มัธยมต้น        มัธยมปลาย     ปวช.    
 ปวส./อนุปริญญา     ปริญญาตรี      สูงกว่าปริญญาตรี 
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2.3 ผู้ปกครอง คือ  บิดา  (ไม่ต้องให้ข้อมูลซ้ า)  มารดา (ไม่ต้องให้ข้อมูลซ้ า)  อ่ืนๆ โปรดให้ข้อมูล  

ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง …………………………………………………..…………………………………………อายุ…………ป ี
เลขประจ าตัวบัตรประชาชนของผู้ปกครอง..........................................................................................
สัญชาติของผู้ปกครอง ....................................................  อ่ืนๆ ระบุ............................................ 
  มีชีวิตอยู่    ถึงแก่กรรม    ไม่ทราบ อาชีพของผู้ปกครอง………………………….………..… 
สถานที่ท างานของผู้ปกครอง…..…….....………………………………………..……....……………..……......….…….   
โทรศัพท์มือถือของผู้ปกครอง……………........….รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง…..…….....บาท 
  เคยลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนคนจน)  
การศึกษาสูงสุดของผู้ปกครอง    ไม่ได้รับการศึกษา/ไม่จบชั้นประถมศึกษา   

    ประถมศึกษา     มัธยมต้น        มัธยมปลาย     ปวช.    
 ปวส./อนุปริญญา     ปริญญาตรี      สูงกว่าปริญญาตรี 

2.4 สถานภาพครอบครัว (บิดา-มารดา) 
o สมรส – จดทะเบียน   

o สมรส – ไม่จดทะเบียน 

o แยกกันอยู่ชั่วคราว  

o หย่าร้าง (กรณีจดทะเบียนสมรสและไม่จดทะเบียนสมรส) 

o อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………..………………………………. 

2.5 ความช่วยเหลือที่ครอบครัวเคยได้รับในปี 2560 

 ไม่ได้รับความช่วยเหลือ       

 ได้รับความช่วยเหลือ  

โดยเลือกความช่วยเหลือครอบครัวเคยได้รับ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) ดังนี้ 

 เงินสงเคราะห์      เงินทุนประกอบอาชีพ    เงินซ่อมแซมบ้าน   

 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     เบี้ยความพิการ       เครื่องช่วยความพิการ      

 โรงเรียนพักนอน      สวัสดิการจากโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ  เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด    

 สวัสดิการภาครัฐ ระบุ...................................................................... .............................................. 

 สวัสดิการภาคเอกชน ระบุ....................................................................................................... ....... 

 อ่ืนๆ ระบุ.............................................................. .......................................................................... 
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2.6 ข้าพเจ้ามีพ่ีน้องร่วมบิดา-มารดา ………... คน (รวมทั้งผู้ขอทุน) ผู้ขอทุนเป็น บุตร-ธิดา  คนที่ ………... 

โปรดระบุข้อมูลพ่ีน้องร่วมบิดา-มารดา (ก าลังศึกษา/ส าเร็จการศึกษา/มีงานท า/ไม่มีงานท า)  

ล าดับที่..... เพศ..................... ช่ือ-สกุล........................................................................................................... อายุ....................ป ี

ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ัน/ระดบัการศึกษาสูงสุด................................................................................................................................................................... 

ศึกษาอยู่ที่สถาบัน/จบการศกึษาจาก.......................................................................................................................................................................................... 

การมีงานท า (มี ให้ระบุอาชีพ/ไมม่ี) .....................................................................................................................รายได้...............................บาท/เดือน

สถานท่ีท างาน................................................................................................................................................................................................................................ 

ล าดับที่..... เพศ..................... ช่ือ-สกุล........................................................................................................... อายุ....................ป ี

ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ัน/ระดบัการศึกษาสูงสุด................................................................................................................................................................... 

ศึกษาอยู่ที่สถาบัน/จบการศกึษาจาก.......................................................................................................................................................................................... 

การมีงานท า (มี ให้ระบุอาชีพ/ไมม่ี) .....................................................................................................................รายได้...............................บาท/เดือน

สถานท่ีท างาน................................................................................................................................................................................................................................ 

ล าดับที่..... เพศ..................... ช่ือ-สกุล........................................................................................................... อายุ....................ป ี

ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ัน/ระดบัการศึกษาสูงสุด................................................................................................................................................................... 

ศึกษาอยู่ที่สถาบัน/จบการศกึษาจาก.......................................................................................................................................................................................... 

การมีงานท า (มี ให้ระบุอาชีพ/ไมม่ี) .....................................................................................................................รายได้...............................บาท/เดือน

สถานท่ีท างาน................................................................................................................................................................................................................................ 

ล าดับที่..... เพศ..................... ช่ือ-สกุล........................................................................................................... อายุ....................ป ี

ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ัน/ระดบัการศึกษาสูงสุด................................................................................................................................................................... 

ศึกษาอยู่ที่สถาบัน/จบการศกึษาจาก.......................................................................................................................................................................................... 

การมีงานท า (มี ให้ระบุอาชีพ/ไมม่ี) .....................................................................................................................รายได้...............................บาท/เดือน

สถานท่ีท างาน................................................................................................................................................................................................................................ 

ล าดับที่..... เพศ..................... ช่ือ-สกุล........................................................................................................... อายุ....................ป ี

ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ัน/ระดบัการศึกษาสูงสุด................................................................................................................................................................... 

ศึกษาอยู่ที่สถาบัน/จบการศกึษาจาก.......................................................................................................................................................................................... 

การมีงานท า (มี ให้ระบุอาชีพ/ไมม่ี) .....................................................................................................................รายได้...............................บาท/เดือน

สถานท่ีท างาน................................................................................................................................................................................................................................ 

ล าดับที่..... เพศ..................... ช่ือ-สกุล........................................................................................................... อายุ....................ป ี

ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ัน/ระดบัการศึกษาสูงสุด................................................................................................................................................................... 

ศึกษาอยู่ที่สถาบัน/จบการศกึษาจาก.......................................................................................................................................................................................... 

การมีงานท า (มี ให้ระบุอาชีพ/ไมม่ี) .....................................................................................................................รายได้...............................บาท/เดือน

สถานท่ีท างาน................................................................................................................................................................................................................................ 
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3. ครู/อาจารย์ท่ีอ้างอิงได้  

ชื่อ-สกุล…………………………………..……………....…………………………………………………………………………………… 

ที่อยู่……………………………....…………………………………………………………………………………………………………….. 

โทรศัพท์มือถือ……………………………………………..Email………………………………………………………………………. 

4. ความคาดหวังและแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อสายอาชีพ  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กรอกไว้ในใบสมัครและหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครนี้เป็น

ความจริงทุกประการ โดยยินยอมให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพของครอบครัวและตัวข้าพเจ้า  

 

ลงชื่อ …………………………………………………………… 
       (………………………………………………………….) 

ผู้สมัครขอรับทุน 
วันที่  ………..…/…………………….………./……….……. 
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ส่วนที่ 2 แบบการคัดกรอง 

และการรับรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส  
แบบการคัดกรองและการรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส แบ่ง

ออกเป็น 3 กรณี โดยให้กรอกตามแบบฟอร์มท่ีตรงกับคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน เพียงหนึ่ง
กรณีเท่านั้น 

 
กรณีที่เป็นนักเรียนยากจนที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. ในกรณียากจนพิเศษ 

 แบบสายอาชีพ 01 (จ านวน 4 หน้า) :  
หน้าท่ี 1 แบบแสดงรายได้ครอบครัวและสถานะครัวเรือน  
หน้าท่ี 2 แบบรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์ จากบิดา/มารดา/
ผู้ปกครอง  
หน้าท่ี 3 แบบรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์ จากผู้อ านวยการ/ 
ครูประจ าชั้น 
หน้าท่ี 4 แบบรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย ์จากเจ้าหน้าท่ีของรัฐในต าบล 

กรณีที่เป็นนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. ในกรณียากจนพิเศษ 

 แบบสายอาชีพ 02 (จ านวน 1 หน้า) :  
หน้าท่ี 1 แบบการรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์ จากครูประจ าชั้น 

กรณีที่เป็นนักเรียนด้อยโอกาส 

 แบบสายอาชีพ 03 (จ านวน 2 หน้า) :  
หน้าท่ี 1-2 แบบการรับรองข้อมูลการด้อยโอกาส  
จากครูประจ าชั้น/อาจารย์ท่ีปรึกษา, บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐในต าบล 

 

 

 

 



 

โครงการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทนุทรพัย์และด้อยโอกาส เพื่อศกึษาตอ่สายอาชีพชั้นสูงในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชัน้สูง 
โดย กองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.)         14 

 
 
 
 
 

กรณีที่เป็นนักเรียนยากจน 
ท่ีไมไ่ด้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. ในกรณียากจนพิเศษ 

แบบสายอาชีพ 01 (จ านวน 4 หน้า) 
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แบบแสดงรายได้ครอบครัวและสถานะครัวเรือน 

สถานศึกษาทีก่ าลังศึกษาอยู ่          จังหวัด……………………………………………….            
1. ชื่อนักเรียน นามสกุล  ชั้น   

เลขที่บัตรประชาชน           ไม่มีผู้ปกครอง 
ชื่อผู้ปกครองนักเรียน นามสกุล ความสัมพันธก์ับนักเรียน    การศึกษาสูงสุด……………….  
เลขที่บัตรประชาชน   ไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน  

 เคยลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนคนจน) 
2. จ านวนสมาชกิในครัวเรือน (รวมตวันกัเรียน)   คน มีรายละเอียดดังนี ้

คน
ที่ 

ความสัมพันธ์
กับนักเรียน 

อายุ 

ความพิการ
ทางร่างกาย/
สติปญัญา 

(ใส่
เครื่องหมาย 
หรือ – ) 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแยกตามประเภท  (บาท/เดือน) 
รายได้
รวม 

เฉลี่ยต่อ
เดือน 

ค่าจ้าง
เงินเดือน 

ประกอบ
อาชีพ

ทางการ
เกษตร (หลัง
หักค่าใช้จ่าย) 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 
(หลังหัก

ค่าใช้จ่าย) 

สวัสดิการจากรัฐ/เอกชน 
(เงินบ านาญ, เบี้ย

ผู้สูงอายุ, อุดหนุนเด็ก
แรกเกิด, อุดหนุนคน

พิการ, อ่ืนๆ 

รายได ้
จากแหล่งอ่ืน 
(เงินโอน, ค่า
เช่า, ดอกเบี้ย, 

อ่ืนๆ) 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10                  

 รวมรายได้ครัวเรือน (รายการที่ 1 - 10)   

รายได้ครัวเรือนเฉลีย่ต่อคน (รวมรายได้ครัวเรือน หารด้วยจ านวนสมาชิกทัง้หมด จากข้อ 2)   

 
3. สถานะของครัวเรือน กรอกเฉพาะบคุคลที่อาศัยในบ้านปัจจบุัน (ใส่เครื่องหมาย X เฉพาะขอ้ที่ตรงกับความเป็นจริง เลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

3.1 ครัวเรือนมีภาระพึ่งพิง ดังนี้    มีคนพิการ                         มีผู้สูงอายุเกิน 60 ป ี
   เป็นพ่อ/แม่เลี้ยงเด่ียว            มีคนอายุ 15–65 ปี ว่างงาน (ที่ไม่ใช่นักเรียน/นักศึกษา) 

 

3.2 ประเภทที่อยู่อาศัย ดังนี ้   บ้านของตนเอง           บ้านเช่า           อาศัยอยู่กับผู้อื่น 
 

           3.3 สภาพทีอ่ยู่อาศัย ดังนี ้   สภาพบ้านช ารุดทรุดโทรม หรือบา้นท าจากวัสดุพื้นบา้น เช่น ไม้ไผ่ ใบจากหรอืวัสดุเหลือใช้  
   ไม่มีห้องส้วมในที่อยู่อาศัยและบริเวณ 

3.4 ยานพาหนะของครอบครัว 
 - รถยนต์สว่นบุคคล      มี ไม่มี 
 - รถปิกอัพ/รถบรรทุกเล็ก/รถตู ้ มี ไม่มี 
 - รถไถ/รถเกี่ยวข้าว/รถอีแต๋น/รถอื่นๆ ประเภทเดียวกัน  มี ไม่มี 

3.5 เป็นเกษตรกร มีที่ดินท ากิน (รวมเช่า)    ไม่เกิน 1 ไร ่ ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………….…….................…นามสกุล….…………………………………..………………ความสัมพันธ์……………………………… 

ขอรับรองว่าขอ้มูลดังกล่าวเป็นจริง 
ลงชื่อผู้ปกครอง/ผู้แทน   

                                                                               (      ) 
 

แบบสายอาชีพ 01 หน้า 1/4 
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แบบฟอร์มการรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์  

จากบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง 
 

กรณีที่เป็นนักเรียนยากจนที่ไม่ได้รับเงินอดุหนุนจาก กสศ. ในกรณียากจนพิเศษ 
การรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีผู้รับรอง 3 คน พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ดังนี้ 

ผู้รับรอง คนที่ 1 (จากบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง)  

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………….......………………………………………………………………… 
เลขที่บัตรประชาชน  
Email………………………………………………………. โทรศัพท์มือถือ…………………………………………………………………..  
  

ขอรับรองว่า ชื่อ (ผู้รับทุน) ……………………....…………………………………………….…................................ 
มีฐานะขาดแคลนทุนทรัพย์จริง 

 
ลงชื่อ .............................................................................................................. 

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

บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง 

วันที่........../............................/.................... 
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แบบฟอร์มการรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์  

จากผู้อ านวยการสถานศึกษา/ครูประจ าชั้น/อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

กรณีที่เป็นนักเรียนยากจนที่ไม่ได้รับเงินอดุหนุนจาก กสศ. ในกรณียากจนพิเศษ 
การรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีผู้รับรอง 3 คน พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ดังนี้ 

ผู้รับรอง คนที่ 2 (ผู้อ านวยการสถานศึกษา/ครูประจ าชั้น/อาจารย์ท่ีปรึกษา)  

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………….......………………………………………………………………… 
เลขที่บัตรประชาชน  
ต าแหน่ง…………………………………………สังกัดหน่วยงาน………………………....…………………………………………….….. 
Email………………………………………………………. โทรศัพท์มือถือ…………………………………………………………………..  
  

ขอรับรองว่า ชื่อ (ผู้รับทุน) ……………………....…………………………………………….…................................ 
มีฐานะขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นผู้ที่มีผลการเรียนและทักษะที่ดีในด้าน......................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงชื่อ .............................................................................................................. 

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

ผู้อ านวยการโรงเรียนสถานศึกษา/ครูประจ าชั้น/อาจารย์ที่ปรึกษา 

วันที่........../............................/.................... 
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โครงการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทนุทรพัย์และด้อยโอกาส เพื่อศกึษาตอ่สายอาชีพชั้นสูงในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชัน้สูง 
โดย กองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.)         18 

 
แบบฟอร์มการรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์ จากเจ้าหน้าที่ของรัฐในต าบล 

 

กรณีที่เป็นนักเรียนยากจนที่ไม่ได้รับเงินอดุหนุนจาก กสศ. ในกรณียากจนพิเศษ 
การรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ให้มีผู้รับรอง 3 คน พร้อมแนบส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ดังนี้ 

ชื่อผู้รับรอง คนที่ 3 (เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าบล) 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………………………………………. 
ต าแหน่ง   ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ 5   

 ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

 ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ สมาชิกสภาท้องถิ่น 

เลขที่บัตรประชาชน 

สังกัดหน่วยงาน……………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

Email………………………………………………………. โทรศัพท์มือถือ…………………………………………………………………..  

 
ขอรับรองว่า ชื่อ (ผู้รับทุน) ……………………....…………………………………………….…................................ 

อาศัยอยู่บ้านเลขที่...................... หมู่ที่................... ซอย....................................... ถนน.......... ............................ 
ต าบล.......................................... อ าเภอ................................................. จังหวัด................ ................................ 
มีฐานะขาดแคนทุนทรัพย์และมีสถานภาพความเป็นอยู่ที่เชื่อได้ว่าเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
 

 
ลงชื่อ .............................................................................................................. 

   (.......................................................................................) 
เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าบล 

     วันที่........../........................./.................... 
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โดย กองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.)   19 

 

 

 

 

 

 

กรณีที่เป็นนกัเรยีนที่ได้รบัเงนิอุดหนนุจาก กสศ. ในกรณยีากจนพิเศษ 

แบบสายอาชีพ 02 (จ านวน 1 หน้า) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทนุทรพัย์และด้อยโอกาส เพื่อศกึษาตอ่สายอาชีพชั้นสูงในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชัน้สูง 
โดย กองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.)   20 

 

 

แบบการรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์ จากครูประจ าชั้น 

  
กรณีที่เป็นนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. ในกรณียากจนพิเศษ 

การรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ครูประจ าชั้นเป็นผู้รับรอง พร้อมแนบส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ดังนี้ 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………….…….......…นามสกุล….……………………………………………… 

ครูประจ าชั้นโรงเรียน……………………………………………………….……………………....………………………………………….. 

ขอรับรองว่า (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) …………………………………………………………..................................…….. 

เป็นผู้ได้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. กรณียากจนพิเศษ ภาคเรียนที่……..…......ในปีการศึกษา…….....…............. 

 
 

 
 

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าให้ข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง 

ลงชื่อ .................................................................... ............ 

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

วันที่........../............................/.................... 
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กรณีที่เป็นนักเรียนด้อยโอกาส 

แบบสายอาชีพ 03 (จ านวน 2 หน้า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทนุทรพัย์และด้อยโอกาส เพื่อศกึษาตอ่สายอาชีพชั้นสูงในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชัน้สูง 
โดย กองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.)   22 

 

 
แบบการรับรองข้อมูลการด้อยโอกาส 

 
กรณีที่เป็นนักเรียนด้อยโอกาส 

การรับรองข้อมูลการด้อยโอกาส ให้มีผู้รับรอง 3 คน พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อม

รับรองส าเนาถูกต้อง ดังนี้ 

ผู้รับรอง คนที่ 1 (ครูประจ าชั้น/อาจารย์ท่ีปรึกษา) 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………….…….........…นามสกุล….…………………………………………… 

ต าแหน่ง.......................................................... ชื่อสถานศึกษา…………………...…..…………………….…………………… 

 

ผู้รับรอง คนที่ 2 (บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง) 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………….…….......…นามสกุล….……………………………………………… 

ความสัมพันธ์ บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง  เลขที่บัตรประชาชน  

ที่อยู่……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….. 

Email………………………………………………………. โทรศัพท์มือถือ…………………………………………………………………..  

 

ผู้รับรอง คนที่ 3 (เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าบล) 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………….…….......…นามสกุล….…………………………………………… 

ต าแหน่ง   ข้าราชการพลเรือนวิชาการ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือประเภททั่วไประดับช านาญงาน

ขึ้นไป หรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับเงินเดือนอันดับ คศ. 1 ขึ้นไป 

 ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

 ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ สมาชิกสภาท้องถิ่น 

สังกัดหน่วยงาน ……………………………………………………….……………………....…………………………………………….….. 
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โครงการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทนุทรพัย์และด้อยโอกาส เพื่อศกึษาตอ่สายอาชีพชั้นสูงในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชัน้สูง 
โดย กองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.)   23 

 

 
 
ขอรับรองว่า (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) ………………………….....…………………………..........……..........................
เป็นผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนได้รับผลกระทบ อันจะส่งผลให้ไม่ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาที่เสมอภาคกับผู้อ่ืนตามนิยามในประกาศกองทุนเพื่อความเสมอภาคางการศึกษา (กสศ.) ลงวันที่ 
29 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา
ต่อสายอาชีพชั้นสูง ในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ดังนี้ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................... ............... 
................................................................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
โดยมีเอกสารหลักฐานยืนยันที่ทางหน่วยงานราชการออกให้ 
 
ผู้รับรอง คนที่ 1  ครูประจ าชั้น/อาจารย์ที่ปรึกษา     (ลงชื่อ) ........................................................................... 

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

    ต าแหน่ง ………………………….…………………………………….. 

   วันที่................/..................................../...................... 
 

ผู้รับรอง คนที่ 2 บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง     (ลงชื่อ) ........................................................................... 

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

   วันที่................/..................................../...................... 
 
 

ผู้รับรอง คนที่ 3 เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าบล   (ลงชื่อ) ........................................................................... 

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

    ต าแหน่ง ………………………….…………………………………….. 

   วันที่................/..................................../...................... 
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โครงการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทนุทรพัย์และด้อยโอกาส เพื่อศกึษาตอ่สายอาชีพชั้นสูงในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชัน้สูง 
โดย กองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.)   24 

 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 แบบการรับรองผลการเรียน 
และความเหมาะสมของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

โครงการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทนุทรพัย์และด้อยโอกาส เพื่อศกึษาตอ่สายอาชีพชั้นสูงในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชัน้สูง 
โดย กองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.)   25 

 

 

แบบรับรองผลการเรียนและความเหมาะสมของนักเรียน 

1. ชื่อ-นามสกุลของนักเรียน/นักศึกษาผู้ขอรับทุน…………………………………………………………………………………. 

2. โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับนักเรียน/นักศึกษาในด้านต่อไปนี้ 

2.1 ศักยภาพในการศึกษาต่อและความสามารถพิเศษ (เลือกกรณีใดกรณีหนึ่งจากศักยภาพกลุ่มผลการ

เรียนสะสมและกลุ่มความสามารถพิเศษ หรือเลือกทั้งสองกลุ่มศักยภาพ) 

ผลการเรียนสะสม (เลือกกรณีใดกรณีหนึ่ง) 

 1. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดช่วงชั้น ไม่ต่ ากว่า 3.00 (โปรดระบุ)  

       GPAX ............................................ โดยมีใบ ปพ.1 เป็นหลักฐานยืนยัน 

 2. เกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ในล าดับที่ไม่เกินร้อยละ 30 บน ของระดับชั้นของโรงเรียน  

    ผู้สมัครขอรับทุนเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในล าดับที่…….จากนักเรียนทั้งระดับชั้น  

    จ านวน …….. คน (ตัวอย่าง โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน ในระดับชั้น ม.3 จ ำนวน 100 คน ผู้สมัคร

ขอรับทุน จะต้องมีผลกำรเรียนอยู่ในล ำดับไม่เกินล ำดับที่ 30) โดยมีใบ ปพ.5 เป็นหลักฐานยืนยัน 

 3. เกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ในล าดับไม่เกินร้อยละ 50 บน ของระดับชั้นของกลุ่มนักเรียน ม.3 ของ

โรงเรียนเฉพาะนักเรียนได้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ . กรณีนักเรียนยากจนพิเศษ ผู้สมัครขอรับทุน

เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในล าดับที่…….จากนักเรียนทั้งระดับชั้นของโรงเรียนเฉพาะที่มีสิทธิ์

ได้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. กรณียากจนพิเศษ จ านวน …….. คน (ตัวอย่าง โรงเรียนมีนักเรียน

ได้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. กรณียากจนพิเศษ ซึ่งเรียน ในระดับชั้น ม.3 จ ำนวนทั้งสิ้น 30 คน 

ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องมีผลกำรเรียนอยู่ในล ำดับไม่เกินล ำดับที่ 15) โดยให้โรงเรียนออกใบรับรองตาม

แบบที่ก าหนด (เอกสารแนบ ก) 

 ความสามารถพิเศษ 

 4. เป็นผู้มีความสามารถพิเศษโดดเด่นทางด้านทักษะฝีมือและเชิงนวัตกรรม โดยมีหลักฐานยืนยัน 

เช่น เกียรติบัตร ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา ผลงานที่มีการใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น 

ซึ่งเอกสารทุกชนิดต้องมีภาพถ่ายของชิ้นงานยืนยัน 
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โครงการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทนุทรพัย์และด้อยโอกาส เพื่อศกึษาตอ่สายอาชีพชั้นสูงในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชัน้สูง 
โดย กองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.)   26 

 

 

2.2 ความเหมาะสม 

 เป็นผู้ทีม่ีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้ มีความสนใจ 

 เป็นผู้ทีม่ีความถนัด และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ 
    ระบุความถนัด................................................................................................................. ...........  
    ...................................................................................................................................................  
 เป็นผู้ทีม่ีประสบการณ์ในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือส่วนรวม 

    ระบุกิจกรรม.................................................................................................................. .............  
    ............................................................................................................ ....................................... 
 เป็นผู้ทีม่ีไม่มีพฤติกรรมที่ส่อว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กรอกนี้เป็นความจริงทุกประการ  
ลงชื่อ ……………………………………………………………  

                   (……………………………………………….………….)     
ครู/อาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้บริหารโรงเรียน   

                     วันที่ ………...…/……………….………….…./…………….   
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โครงการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทนุทรพัย์และด้อยโอกาส เพื่อศกึษาตอ่สายอาชีพชั้นสูงในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชัน้สูง 
โดย กองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.)   27 

 

เอกสารแนบ ก 
 

 
แบบรับรองเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ในล าดับไม่เกินร้อยละ 50 บน ของระดับชั้นของกลุ่มนักเรียน ม.3  

ของโรงเรียนเฉพาะนักเรียนได้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. กรณีนักเรียนยากจนพิเศษ 
 

การรับรองข้อมูลเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ในล าดับไม่เกินร้อยละ 50 บน ของระดับชั้นของกลุ่มนักเรียน ม.3 

ของโรงเรียนเฉพาะนักเรียนได้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. กรณีนักเรียนยากจนพิเศษ ให้มีผู้รับรอง 1 คน พร้อม

แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ดังนี้ 

 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………….…….......…นามสกุล….……………………………………………… 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา/ครูประจ าชั้นโรงเรียน……………………………………………………….……………………....……… 

ขอรับรองว่าผู้สมัครขอรับทุน (ชื่อ-สกุล)..................................................................................................... ..........

เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในล าดับที่……......จากนักเรียนทั้งระดับชั้นของโรงเรียนเฉพาะที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน

อุดหนุนจาก กสศ. กรณียากจนพิเศษ จ านวน …..........….. คน  

 

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าให้ข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง 

(ลงชื่อ) .................................................................... ............ 

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

วันที่........../............................/.................... 
 

 


