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ปรับปรุง ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โดยให้มีผลเร่ิมใช้ในวันถัดไป 

แบบคัดกรองสถานะครัวเรือนของนักศึกษาผู้ขอรับทุน 
(ผ่าน Application ของ กสศ.) 

สถาบันการศึกษา...................................................................................สังกัด………………………………………………………………………………..... 
คณะ................................................................................สาขา..................................................................................................................... 

1. ช่ือนักศึกษา    นามสกุล   ระดับช้ันการศึกษา    
เลขบัตรประชนชน    ไม่มีผู้ปกครอง/ก าพร้า 
ช่ือผู้ปกครองนักศึกษา                          นามสกุล         ความสัมพันธ์กับนักศึกษา                  
การศึกษาสูงสุด                   เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้                                 

เลขบัตรประชาชน                   ไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน 
                           ได้สวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนคนจน) 

2. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมตัวนักศึกษา)  คน มีรายละเอียดดังน้ี 

คน
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 

เลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน/เลข

บัตรที่ทางราชการ 
ออกให้ 

ความ 
สัมพันธ์

กับ
นักศึกษ

า 

อายุ 

ความพิการ
ทางร่างกาย

และ
สติปัญญา 

(ใส่
เคร่ืองหมาย
 หรือ -) 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแยกตามประเภท  (บาท/เดือน) 

รายได้
รวม 

เฉลี่ยต่อ
เดือน 

ค่าจ้าง
เงินเดือน 

 
 
 
 

ประกอบ
อาชีพ

ทางการ
เกษตร 
(หลังหัก

ค่าใช้จ่าย) 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 
(หลังหัก
ค่าใช้จ่า

ย) 
 
 

สวัสดิการจาก
รัฐ/เอกชน 

(เงินบ านาญ, 
เบี้ยผู้สูงอายุ, 

อุดหนุนเด็กแรก
เกิด,  

เงินคนพิการ, 
เงินคนจน,อ่ืนๆ 

รายได้
จากแหล่ง
อ่ืน (เงิน
โอนจาก

ครอบครัว
, ค่าเช่า 

และอ่ืนๆ) 
 
 

1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    
8                    
9                    
10                    
รวมรายได้ครัวเรือน (รายการท่ี 1 - 10)    
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคน (รวมรายได้ครัวเรือน หารด้วยจ านวนสมาชิกทั้งหมด จากข้อ 2)    

 

3. ข้อมูลสถานะของครัวเรือน กรอกเฉพาะบุคคลที่อาศัยในบ้านปัจจบุัน (ใส่เครื่องหมาย X เฉพาะหน้าข้อท่ีตรงกบัความเป็นจริง เลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

3.1 ครัวเรือนมีภาระพึ่งพิง  มีคนพิการ/เจ็บป่วยเร้ือรัง  ผู้สูงอายุเกินกว่า 60 ปี       

 เป็นพ่อ/แม่เลี้ยงเด่ียว  มีคนอายุ 15-65 ปีที่ว่างงาน (ที่ไมใ่ช่นักศึกษา) 

3.2 การอยู่อาศัย  อยู่บ้านตนเอง/เจ้าของบ้าน  อยู่กับผู้อ่ืน/อยู่ฟรี  

  อยู่บ้านเช่า จ่ายค่าเช่าเดือนละ……………..บาท  

3.3 สภาพที่อยู่อาศัย  มีสภาพทรุดโทรม/ไม่ปลอดภัย/ท าจากวัสดุท้องถิ่น (ไม้ไผ่ ใบจากหรือวัสดุเหลือใช้) 

  ไม่มีห้องส้วมในที่อยู่อาศัยและบริเวณบ้าน  

3.4 ที่ดินท าการเกษตร (รวมเช่า)  ไม่มีที่ดินท ากิน  มีที่ดินท ากินได้ ไม่เกิน 1 ไร่  มีที่ดินท ากินได้ 1 ถึง 5 ไร่  

3.5 แหล่งน้ าด่ืม/น้ าใช ้  น้ าบ่อ/น้ าฝน/น้ าประปาภูเขา/แม่น้ าล าธาร  น้ าบาดาล    น้ าประปา  อ่ืนๆ 

3.6 แหล่งไฟฟ้าหลัก  ไม่มีไฟฟ้าหรือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า   ใช้เคร่ืองปั่นไฟ   ใชไ้ฟต่อพ่วง   ใช้ไฟมิเตอร์และอ่ืนๆ 

3.7 ยานพาหนะในครัวเรือน  รถยนต์น่ังส่วนบุคคล      [   อายุการใช้งานเกิน 15 ปี   ไม่เกิน 15 ปี  ] 

 รถปิกอัพ/รถบรรทุกเล็ก/รถตู้  [   อายุการใช้งานเกิน 15 ป ี   ไม่เกิน 15 ปี  ] 

 รถไถ/รถเก่ียวข้าว/รถประเภทเดียวกัน  รถจักรยานยนต์  เรือยนต์ 

3.8 ของใชใ้นครัวเรือน (ที่ใช้งานได้)  แอร์  โทรทัศน์     คอมพิวเตอร์  ตู้เย็น   เคร่ืองซักผ้า 

รูปถ่าย 

นักศึกษา 
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สถานภาพครอบครัว ภาพถ่ายบา้น และการเดินทาง 
สถานภาพครอบครัว    อาศัยอยู่กับพ่อ/แม่     อาศัยอยู่กับญาติ      อาศัยอยู่กับมูลนิธิ/วัด/โรงเรียนพักนอน/นายจ้าง      

                                           พ่อ/แม่หย่าร้าง อาศัยอยู่กับ................     พ่อเสียชีวิต อาศัยอยู่กับ.........    แม่เสียชีวิต  อาศัยอยู่กับ......... 

ที่ต้ังบ้านนักศึกษา (กรณีที่อยู่เหมือนฐานข้อมูลต้นสังกัดไม่ต้องบันทึกส่วนน้ี)  หากไม่ตรงกรุณาระบุให้เป็นปัจจุบัน 

 บ้านเลขที่.....................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย...................ถนน....................ต าบล......................อ าเภอ/เขต.......................... 

จังหวัด...................รหัสไปรษณีย์...................... 

รูปที่ 1 ภาพถ่ายภายนอกบ้านนักศึกษา                                                        รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในบ้านนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: กรณีถ่ายภาพบ้านไม่ได้เพราะบ้านอยู่ต่างอ าเภอ/ต่างจังหวัด/ต่างประเทศ หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพ ให้ถ่ายภาพนักศึกษาคู่กับป้าย

สถานศึกษาแทน 

การเดินทาง ระยะทางจากบ้านไปสถานศึกษา   กิโลเมตร  เมตร  

  การเดินทางมาสถานศึกษา      เดิน     จักรยาน            รถจักรยานยนต์/รถยนต์            

รถรับส่งของสถานศึกษา  เรือ        รถรับจ้าง/รถประจ าทาง 

ใช้เวลาเดินทาง  ชม       นาที ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   บาท/เดือน 

 

ขอรับรองว่าขอ้มูลดังกล่าวเป็นจริง 

ลงชื่อ……………….…………………………………………………………… 

(                                                              ) 

คณบดี/อาจารย์ที่เย่ียมบ้าน 

วันที…่……./…………/……….… 

 

 

การให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลน้ี เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษา การช่วยเหลือ หรือสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส หรือเพื่อการศึกษา วิจัย และ
พัฒนาองค์ความรู้เพื่อใช้ในการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา รวมถึงเพื่อการด าเนินงานอ่ืน ๆ  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. กสศ. 
พ.ศ. 2561 และให้ กสศ. ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลน้ีแก่ภาคีร่วมด าเนินงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมได้ด้วย การให้ความยินยอมน้ีจะถอนความ
ยินยอมตามกฎหมายเสียเมื่อใดก็ได้ โดยการแจ้งขอถอนความยินยอมเป็นหนังสือให้ กสศ. พิจารณา 

 

ลงช่ือ                                                          นักศึกษา 

(                                                          ) 

กสศ. เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดต้ังขึ้นตาม พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ต้ังอยู่เลขที่ 388 อาคาร เอส. พี. ชั้น 13 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  โทร 02-079-5475 กด 4 ,  Email: contact@eef.or.th 


