โครงการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส
เพื่อศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูงในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
สาหรับนักเรียน ม. 3 ม. 6 หรือ ปวช. 3 หรือเทียบเท่า ที่สนใจ
ศึกษาต่อจนจบประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

รายละเอียดเอกสารสาหรับผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
โครงการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส
เพื่อศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูงในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
รายละเอียด

หน้า

คาชี้แจง
คาอธิบายใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
ส่วนที่ 1 ใบสมัคร
ส่วนที่ 2 แบบการคัดกรองและการรับรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส
 กรณีที่เป็นนักเรียนยากจนที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. ในกรณียากจนพิเศษ
 กรณีที่เป็นนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. ในกรณียากจนพิเศษ
 กรณีที่เป็นนักเรียนด้อยโอกาส
ส่วนที่ 3 แบบการรับรองผลการเรียนและความเหมาะสมของนักเรียน
 เอกสารแนบ ก
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12
21
22
27
29
32
35
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คาชี้แจง โปรดอ่านคาชี้แจงให้เข้าใจโดยรายละเอียดก่อนกรอกข้อมูลลงในใบสมัครขอรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
 คุณสมบัติของนักเรียนผู้ขอรับทุน เป็นไปตามประกาศสนับสนุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เมื่อวันที่ 11
พฤศจิ ก ายน 2562 ดู ร ายละเอี ย ดได้ ท างเว็ บ ไซต์ https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2019/11/
ประกาศกองทุน.pdf ผู้ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี้

ทุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.)
คุณสมบัติทั่วไป
1. กาลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

ทุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา)
คุณสมบัติทั่วไป
1. กาลังเรี ยนชั้น มัธ ยมศึกษาปีที่ 6 หรื อ ปวช.3
หรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือผู้ด้อยโอกาส
2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือผู้ด้อยโอกาส
2.1 กรณี เ ป็ น ผู้ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์ ต้ อ งมี
2.2 กรณี เ ป็ น ผู้ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์ ต้ อ งมี
หลักฐาน และผู้รับรอง ดังนี้
หลั ก ฐาน และมี ผู้ รั บ รองจ านวน 3 คน (1.บิ ด า
(1) กรณีเป็นนักเรียนที่ได้รับเงิน อุดหนุ นจากรัฐ ใน มารดา หรือผู้ปกครอง 2.ผู้บริหารสถานศึกษา หรือ
กรณี ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์ ต้ อ งมี ผู้ รั บ รอง 1 คน ครูประจาชั้น/ และ 3.เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาบล)
(ผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูประจาชั้น)
(2) กรณีเป็นนักเรียนที่มีความยากจนที่ไม่ได้รับเงิน
อุดหนุนจากรัฐในกรณีขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้แสดง
ข้ อ มู ล บ่ ง ชี้ แ ละมี ผู้ รั บ รองจ านวน 3 คน (1.บิ ด า
มารดา หรือผู้ปกครอง 2.ผู้บริหารสถานศึกษา หรือ
ครูประจาชั้น และ 3.เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาบล
2.2 กรณี เ ป็ น ผู้ ด้ อ ยโอกาส ต้ อ งมี ห ลั ก ฐานและ 2.2 กรณี เ ป็ น ผู้ ด้ อ ยโอกาส ต้ อ งมี ห ลั ก ฐานและ
ผู้ รั บ รอง 3 คน (1.บิ ด า มารดา หรื อ ผู้ ป กครอง ผู้ รั บ รอง 3 คน (1.บิ ด า มารดา หรื อ ผู้ ป กครอง
2.ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา หรื อ ครู ป ระจ าชั้ น และ 2.ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา หรื อ ครู ป ระจ าชั้ น และ
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาบล
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาบล)
3. มีศักยภาพในการศึกษาต่ อและความสามารถ 3. มีศักยภาพในการศึกษาต่อและความสามารถ
พิเศษ เพื่อให้มีโอกาสศึกษาต่อได้จนจบหลักสูตร พิเศษ เพื่อให้มีโอกาสศึกษาต่อได้จนจบหลักสูตร
โดยอาจเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
โดยอาจเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
3.1 มี เ กรดเฉลี่ ย สะสมตลอดช่ ว งชั้ น (5 ภาค
3.1 มี เ กรดเฉลี่ ย สะสมตลอดช่ ว งชั้ น (5 ภาค
การศึกษา) ไม่ต่ากว่า 2.75 หรือภาคเรียนสุดท้ายมี การศึกษา) ไม่ต่ากว่า 2.75 หรือภาคเรียนสุดท้ายมี
เกรดไม่ต่ากว่า 3.0 และให้มีการประเมินศักยภาพ เกรดไม่ต่ากว่า 3.0 และให้มีการประเมินศักยภาพ
และความเหมาะสมของผู้รับทุนในการศึกษาต่อสาย และความเหมาะสมของผู้รับทุนในการศึกษาต่อสาย
อาชีพ
อาชีพ
3.2 กรณีเป็นนักเรียนชั้น ม.3 ที่ได้รับการจัดสรร 3.2 เป็ น ผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษโดดเด่ น ที่
เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข มี เกี่ยวข้องกั บ สาขาที่ ผู้ ข อรั บ ทุน สมัค รเข้า ศึ ก ษา
เกรดสะสมอยู่ในลาดับที่ไม่เกินร้อยละ 30 บนของ ได้แก่ ด้านทักษะฝีมือและเชิงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
ระดั บ ชั้ น เมื่ อ เที ย บกั บ กลุ่ ม นั ก เรี ย น ม.3 ของ ภาษา โดยได้รับรางวัล ระดับจังหวัด /กลุ่มจังหวัด
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โรงเรียน (ตัวอย่าง โรงเรียนมีนักเรียนในระดับชั้น
ม.3 ที่ อ ยู่ ใ นโครงการจั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น นั ก เรี ย น
ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข จานวนรวม 100 คน ผู้มี
คุณสมบัติเข้าเกณฑ์ ได้แก่ ผู้มีเกรดเฉลี่ยสูงไม่เกิน
30 อันดับแรก)
3.3 เป็ น ผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษโดดเด่ น ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ สาขาที่ ผู้ ข อรั บ ทุ น สมั ค รเข้ า ศึ ก ษา
ได้แก่ ด้านทักษะฝีมือและเชิงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
ภาษา โดยได้รับรางวัล ระดั บกลุ่มโรงเรี ยน หรือมี
หลักฐานยืนยัน ภายในระยะเวลา 3 ปี เช่น เคยเข้า
ร่ ว มประกวดและมีชิ้น งานอย่ างน้อยในระดับกลุ่ม
โรงเรียน หรือมีผลงานมีการใช้ประโยชน์ได้จ ริงใน
เชิงพาณิชย์
คุณสมบัติเฉพาะ
1. มี ค วามวิ ริ ย ะ อุ ต สาหะ ขยั น หมั่ น เพี ย รใน
การศึกษาหาความรู้ มีความสนใจ และความถนัด
และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ
2. มีประสบการณ์ในการทากิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อ
ส่วนรวม และไม่มีพฤติกรรมที่ส่อว่าจะเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน

หรือมีหลักฐานยืนยัน ภายในระยะเวลา 3 ปี เช่น
เคยเข้าร่วมประกวดและมีชิ้นงานอย่างน้อยในระดับ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรือมีผลงานมีการใช้ประโยชน์
ได้จริงในเชิงพาณิชย์

คุณสมบัติเฉพาะ
1. มี ค วามวิ ริ ย ะ อุ ต สาหะ ขยั น หมั่ น เพี ย รใน
การศึกษาหาความรู้ มีความสนใจ และความถนั ด
และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ
2. มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ใน
การประดิษฐ์นวัตกรรม การมีประสบการณ์อาชีพกับ
ผู้ประกอบการ การเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อ
ส่วนรวม และไม่มีพฤติกรรมที่ส่อว่าจะเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน

หมายเหตุ ผู้ด้อยโอกาส หมายถึง ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม
ภัยธรรมชาติ หรืออยู่ในพื้นที่ความไม่สงบ หรือขาดโอกาสที่จะเข้าถึงบริการชั้นพื้นฐานของรัฐ หรือสมควรได้รับการช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม ตลอดจนประสบ
ปัญหาที่ยังไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบ อันจะส่งผลให้ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาคกับผู้อื่น รวมถึงการด้อยโอกาสลักษณะอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
บริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาประกาศกาหนดเพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้รับทุนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะได้รับ
ทุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.)
ทุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา)
1. ค่าใช้จ่ายประจาเดือน (ค่าครองชีพ ค่าหนังสือ 1. ค่าใช้จ่ายประจาเดือน (ค่าครองชีพ ค่าหนังสื อ
และอุป กรณ์การเรี ย น ค่าใช้จ่ ายในการเรี ยน และ และอุปกรณ์การเรียน ค่าใช้จ่ายในการเรียน และ
ค่าที่พัก) เดือนละ 6,500 บาท ต่อ 1 ทุนใน 3 ปีแรก ค่าที่พัก) เดือนละ 7,500 บาท ต่อ 1 ทุน
และ 7,500 บาท ต่อ 1 ทุนใน 2 ปีหลัง
ในกรณีหลักสูตรอนุปริญญามีระยะเวลา 2.5 ปี
และ 3 ปี ค่าใช้จ่ายรายเดือนจะอยู่ในอัตรา 6,000
บาท และ 5,000 บาทตามลาดับ
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ทุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.)
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราประหยัด

ทุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา)
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราประหยัด

เมื่อรับทุนจากโครงการนี้ ผู้รับทุนต้องยุติการรับทุนอื่นของภาครัฐที่มีลักษณะซ้าซ้อนกัน ซึ่งรวมถึงการ
กู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 ขอให้ผู้ขอรับทุนการศึกษายื่นใบสมัครได้ที่สถาบันการศึกษาสายอาชีพที่เข้าร่วมโครงการ โดยสามารถ
ดูรายชื่อสาขาที่พิจารณาให้ทุนและรายชื่อสถาบันการศึกษาสายอาชีพที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ทาง
เว็บไซต์ กสศ. www.eef.or.th
 สถาบันการศึกษาสายอาชีพที่เข้าร่วมโครงการจะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาจากใบสมัคร
ที่กรอกข้อมูลและแนบเอกสารครบถ้วนเท่านั้น (โปรดตรวจสอบหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัครอย่าง
ละเอียด) ทั้งนี้สถาบันการศึกษาสายอาชีพที่เข้าร่วมโครงการ จะมีกระบวนการตรวจสอบการขาด
แคลนทุนทรัพย์ และการประเมินศักยภาพและความเหมาะสมของผู้รับทุนในการศึกษาต่อสายอาชีพ
ด้วย
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แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณารับรองข้อมูลการด้อยโอกาส
ผู้ด้อยโอกาสที่มีสิทธิขอรับทุน ได้แก่ ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบในกรณีต่างๆ
(ตามที่ ร ะบุ ไว้ ใ นประกาศ กสศ.) อั น จะส่ ง ผลให้ ไ ม่ ไ ด้ รั บ โอกาสทางการศึ ก ษาที่ เ สมอภาคกั บ ผู้ อื่ น โดย
ผู้ด้อยโอกาสประเภทต่างๆที่ ประสงค์จะขอรับทุนต้องมีการรับรองข้อมูลการด้อยโอกาสของกลุ่มเป้าหมาย
โครงการ มีความน่าเชื่อถือ ชัดเจน สามารถอ้างอิงตรวจสอบได้ ให้ผู้ขอรับทุน/สถาบันการศึกษาจัดให้มีเอกสาร
หลักฐานสนับสนุน การพิจารณารั บรอง ดังกล่าวให้สอดคล้ องกับแต่ล ะลั กษณะ/ประเภทของผู้รับทุ นตาม
โครงการนี้และแนบเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ ประสบภาวะดังกล่าว อันจะส่งผลให้ไม่ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาที่เสมอภาคกับผู้อื่น โดยเอกสารหลักฐานเป็นเอกสาร ต้นฉบับ ในกรณีที่เป็นเอกสารสาเนาต้องจัดให้
มีการรับรองสาเนาถูกต้อง พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน มาพร้อมกับใบสมัคร ตามแนวทาง/
ตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
ลักษณะ/ประเภทผู้ด้อยโอกาส
1. เด็กเร่ร่อน หมายถึง เด็กที่ไม่มีที่อยู่อาศัยพักพิ งเป็น
หลักแหล่งแน่นอน ดารงชีวิตอยู่อย่างไร้ทิศทางขาด
ปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิต เสี่ยงต่อการประสบภัย
อันตรายและเป็นปัญหาสังคม

2. เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือเด็กกาพร้า หมายถึง เด็กที่มารดา
คลอดทิ้งไว้ในโรงพยาบาลหรือตามสถานที่ต่างๆ รวม
ไปถึงเด็กที่บิ ดามารดาปล่ อยทิ้งไว้ให้มีชีวิตอยู่ล าพัง
หรืออยู่กับบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากบิดา
มารดา ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุจากปัญหาการหย่าร้างหรือ
ครอบครั ว แตกแยก มีส ภาพชีวิตอยู่ ท่ามกลางความ
สับสน ขาดความรัก ความอบอุ่น ตลอดถึงเด็กที่ขาดผู้
อุปการะเลี้ยงดู อันเนื่องมาจากสาเหตุอื่น
3. เด็กที่ถูกทาร้ายทารุณ หมายถึง เด็กที่ถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ ทางร่างกายหรือทางจิตใจ ชีวิตอยู่อย่างไม่
เป็นสุข ระแวง หวาดกลัว เนื่องจากถูกทาร้ายทารุณ
ถูกบีบคั้น กดดัน จากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง



เอกสารหลักฐานสนับสนุนการพิจารณา
หลั กฐานจากส่ ว นราชการที่เ กี่ ยวข้ อง เช่น
กระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่นคง
ของมนุษย์



หลั ก ฐานที่ บ่ ง ชี้ ถึ ง การไม่ ไ ด้ รั บ โอกาสทาง
การศึกษาที่เสมอภาคกับผู้อื่น



มรณบัตรของบิดา/มารดา



หลั กฐานจากส่ ว นราชการที่เ กี่ ยวข้ อง เช่น
กระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่นคง
ของมนุษย์



หลั ก ฐานที่ บ่ ง ชี้ ถึ ง การไม่ ไ ด้ รั บ โอกาสทาง
การศึกษาที่เสมอภาคกับผู้อื่น



หลั กฐานจากส่ ว นราชการที่เ กี่ ยวข้ อง เช่น
กระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่นคง
ของมนุษย์



หลั ก ฐานที่ บ่ ง ชี้ ถึ ง การไม่ ไ ด้ รั บ โอกาสทาง
การศึกษาที่เสมอภาคกับผู้อื่น

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชัน้ สูง ปี 2563 โดยกองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
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ลักษณะ/ประเภทผู้ด้อยโอกาส
4. ผู้ พ้ น โทษ หมายถึ ง ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การปลดปล่ อ ยจาก
เรือนจาหรือทัณฑสถาน ได้รับการพักการลงโทษ ลด
วันต้องโทษจาคุก อภัยโทษ และได้รับการปลดปล่อย
เมื่อจาคุกครบกาหนดตามคาพิพากษาของศาล รวมทั้ง
ผู้ พ้ น จากการคุ ม ประพฤติ ผู้ พ้ น จากการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญั ติฟื้น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545



เอกสารหลักฐานสนับสนุนการพิจารณา
เอกสารรับรองการพ้นโทษ



หลั ก ฐานที่ บ่ ง ชี้ ถึ ง การไม่ ไ ด้ รั บ โอกาสทาง
การศึกษาที่เสมอภาคกับผู้อื่น

5. เด็กที่ได้รับผลจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่
สังคมรังเกียจ หมายถึง เด็กที่ติดเชื้อเอดส์ หรือมีบิดา
มารดาเจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคเอดส์ เป็ น เด็ ก ที่ ถู ก สั ง คม
รั งเกีย จ เป็ น เหตุให้ เด็กไม่สามารถเข้ารับการศึกษา
หรือบริการอื่น ๆ ร่วมกับเด็กปกติทั่วไปได้



ใบรับรองแพทย์



หลั ก ฐานที่ บ่ ง ชี้ ถึ ง การไม่ ไ ด้ รั บ โอกาสทาง
การศึกษาที่เสมอภาคกับผู้อื่น

6. ผู้ ติ ด เชื้ อ HIV ผู้ ป่ ว ยเอดส์ และครอบครั ว ผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ
 ผู้ติดเชื้อ HIV หมายถึง บุคคลที่มีก ลุ่มอาการของ
โรคที่เกิดกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเสื่อมหรือ
บกพร่ อง ซึ่งเกิดขึ้น มาภายหลั งไม่ ได้ เป็น มาแต่
ก าเนิ ด โดยมี ส าเหตุ ม าจากเชื้ อ ไวรั ส Human
Immune Deficiency Virus
 ผู้ ป่ ว ยเอดส์ หมายถึ ง ผู้ ได้ รั บ เชื้ อเอดส์ แ ล้ ว และ
เมื่อร่างกายอ่อนแอ ระบบภูมิคุ้มกันเสื่อมหรือไม่มี
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย เกิดการติดเชื้อโรคอื่นๆได้
ง่าย
 ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากผู้ ติ ด เชื้ อ HIV และผู้ ป่ ว ย
เอดส์ หมายถึง ครอบครัวของผู้ติดเชื้อ HIV และ
ผู้ป่วยเอดส์
7. ผู้พิการ



ใบรับรองแพทย์



หลั ก ฐานที่ บ่ ง ชี้ ถึ ง การไม่ ไ ด้ รั บ โอกาสทาง
การศึกษาที่เสมอภาคกับผู้อื่น



ใบรับรองแพทย์

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้แก่ บุคคลที่สูญเสีย
การเห็นตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงตาบอดสนิท ซึ่งแบ่งเป็น
2 ประเภทดังนี้



หลั ก ฐานที่ บ่ ง ชี้ ถึ ง การไม่ ไ ด้ รั บ โอกาสทาง
การศึกษาที่เสมอภาคกับผู้อื่น

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชัน้ สูง ปี 2563 โดยกองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
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ลักษณะ/ประเภทผู้ด้อยโอกาส
คนตาบอด หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นมาก จน
ต้องใช้สื่อสัมผัสและสื่อเสียงหากตรวจวัดความชัดของ
สายตาข้ า งดี เ มื่ อ แก้ ไ ขแล้ ว อยู่ ใ นระดั บ 6 ส่ ว น 60
(6/60) หรือ 20 ส่วน 200 (20/200) จนถึงไม่สามารถ
รับรู้เรื่องแสง
คนเห็นเลือนราง หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็น แต่
ยังสามารถอ่านอักษรตัว พิมพ์ขยายใหญ่ด้วยอุ ปกรณ์
เครื่องช่วยความพิการหรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวก หากวัดความชัดเจนของสายตาข้างดี เมื่อแก้ไข
แล้ ว อยู่ ใ นระดั บ 6 ส่ ว น 18 (6/18) หรื อ 20 ส่ ว น
70(20/70)

เอกสารหลักฐานสนับสนุนการพิจารณา

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น ได้ แ ก่ บุ ค คลที่
สู ญ เสี ย การได้ ยิ น ตั้ ง แต่ ร ะดั บ หู ตึ ง น้ อ ยจนถึ ง หู ห นวก ซึ่ ง
แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
 คนหูหนวก หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการได้ยินมาก
จนไม่สามารถเข้าใจการพูดผ่านทางการได้ยินไม่ว่า
จะใส่ ห รื อ ไม่ ใ ส่ เ ครื่ อ งช่ว ยฟั ง ซึ่ ง โดย ทั่ ว ไปหาก
ตรวจการได้ยินจะมีการสูญเสียการได้ยิน 90 เดซิ
เบลขึ้นไป


คนหูตึง หมายถึง บุคคลที่มีการได้ยินเหลืออยู่เพียง
พอที่จะได้ยินการพูดผ่านทางการได้ยิน โดยทั่วไป
จะใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งหากตรวจวัดการได้ยินจะมี
การสูญเสียการได้ยินน้อยกว่า 90 เดซิเบลลงมาถึง
26 เดซิเบล

บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ปั ญ ญา ได้ แ ก่ บุ ค คลที่ มี
ความจากัดอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตน (Functioning) ใน
ปั จ จุ บั น ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเฉพาะ คื อ ความสามารถทาง
สติ ปั ญ ญาต่ ากว่ า เกณฑ์ เ ฉลี่ ย อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ร่ ว มกั บ
ความจ ากัดของทักษะการปรั บ ตัว อีกอย่ างน้อย 2 ทักษะ
จาก 10 ทักษะได้แก่ การสื่อความหมาย การดูแลตนเอง
การดารงชีวิตภายในบ้านทักษะทางสังคม/การมีปฏิสัมพันธ์
โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชัน้ สูง ปี 2563 โดยกองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
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ลักษณะ/ประเภทผู้ด้อยโอกาส
กับผู้อื่น การรู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชน การรู้จักดูแลควบคุม
ตนเอง การน าความรู้ มาใช้ในชีวิตประจ าวัน การทางาน
การใช้ เ วลาว่ า ง การรั ก ษาสุ ข ภาพอนามั ย และความ
ปลอดภัย ทั้งนี้ได้แสดงอาการดังกล่าวก่อนอายุ 18 ปี

เอกสารหลักฐานสนับสนุนการพิจารณา

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่ างกาย หรือการเคลื่อนไหว
หรือสุขภาพ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
 บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางร่ า งกาย หรื อ การ
เคลื่อนไหว ได้แก่ บุคคลที่มีอวัยวะไม่สมส่วนหรือ
ขาดหายไป กระดู ก หรื อ กล้ า มเนื้ อ ผิ ด ปกติ มี
อุปสรรคในการเคลื่อนไหวความบกพร่องดังกล่าว
อาจเกิดจากโรคทางระบบประสาท โรคของระบบ
กล้ า มเนื้ อ และกระดู ก การไม่ ส มประกอบ มาแต่
กาเนิดอุบัติเหตุและโรคติดต่อ
 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสุขภาพ ได้แก่ บุคคลที่
มี ค วามเจ็ บ ป่ ว ยเรื้ อ รั ง หรื อ มี โ รคประจ าตั ว ซึ่ ง
จาเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และเป็น
อุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษา ซึ่ ง มี ผ ลท าให้ เ กิ ด ความ
จาเป็นต้องได้รับการศึกษาพิเศษ
บุ คคลที่มีความบกพร่ องทางการเรี ย นรู้ ได้แก่ บุคคลที่ มี
ความผิดปกติในการทางานของสมองบางส่วน ที่แสดงถึง
ความบกพร่ องในกระบวนการเรี ยนรู้ ที่อาจเกิดขึ้นเฉพาะ
ความสามารถด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ การอ่าน
การเขีย น การคิดคานวณ ซึ่งไม่ส ามารถเรี ยนรู้ ในด้ า นที่
บกพร่องได้ทั้งที่มีระดับสติปญ
ั ญาปกติ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ได้แก่ บุคคล
ที่มีความบกพร่องในการเปล่งเสีย งพูด เช่น เสียงผิดปกติ
อัตราความเร็ ว และจั ง หวะการพู ดผิ ด ปกติห รื อ บุ ค คลที่ มี
ความบกพร่อง ในเรื่องความเข้าใจหรือการใช้ภาษาพูด การ
เขียนหรือระบบสัญลักษณ์อื่นที่ใช้ในการติดต่ อสื่อสาร ซึ่ง
อาจเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหาและหน้าที่ของภาษา
โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชัน้ สูง ปี 2563 โดยกองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
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ลักษณะ/ประเภทผู้ด้อยโอกาส
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ ได้แก่
บุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติเป็นอย่างมาก และ
ปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจาก
ความบกพร่องหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วน
ของการรั บ รู้ อ ารมณ์ ห รื อ ความคิ ด เช่ น โรคจิ ต เภท โรค
ซึมเศร้า โรคสมองเสื่อม เป็นต้น

เอกสารหลักฐานสนับสนุนการพิจารณา

บุคคลออทิสติก ได้แก่ บุคคลที่มีความผิดปกติของระบบการ
ทางานของสมองบางส่ ว นซึ่งส่ งผลต่อความบกพร่อ งทาง
พัฒ นาการด้านภาษา ด้านสั งคมและการปฏิสั มพันธ์ทาง
สังคม และมีข้อจากัดด้านพฤติกรรม หรือมีความสนใจจากัด
เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความผิดปกตินั้นค้นพบได้ก่อน
อายุ 30 เดือน
บุคคลพิการซ้อน ได้แก่ บุคคลที่มีสภาพความบกพร่องหรือ
ความพิการมากกว่าหนึ่งประเภทในบุคคลเดียวกัน
*ลักษณะ/ประเภทของผู้ด้อยโอกาสแหล่งข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชัน้ สูง ปี 2563 โดยกองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
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เอกสารสาหรับผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส
เพื่อศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูงในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
คาอธิบาย
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา โครงการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสเพื่อศึกษาต่อ
สายอาชีพชั้นสูงในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ใบสมัคร
ส่วนที่ 2 แบบการคัดกรองและการรับรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส
กรณีที่เป็นนักเรียนยากจน
 แบบสายอาชีพ 01 (จานวน 3 หน้า) :
หน้าที่ 1 แบบแสดงและรับรองรายได้ครอบครัวและสถานะครัวเรือน โดยพ่อ แม่หรือ
ผู้ปกครอง
หน้าที่ 2 แบบรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์ จากผู้อานวยการ/ครูประจาชั้น
หน้าที่ 3 แบบรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์ จากเจ้าหน้าที่ของรัฐในตาบล
กรณีที่เป็นนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. ในกรณียากจนพิเศษ
 แบบสายอาชีพ 02 : แบบการรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์ จากครูประจาชั้น
กรณีที่เป็นนักเรียนด้อยโอกาส
 แบบสายอาชีพ 03 : แบบการรับรองข้อมูลการด้อยโอกาส
ส่วนที่ 3 แบบการรับรองผลการเรียนและความเหมาะสมของนักเรียน
ส่วนที่ 4 หลักฐานหรือเอกสารประกอบการขอรับทุน
ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาควรศึกษาเอกสาร และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจนเพื่อประโยชน์ต่อการ
พิจารณา และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนนาส่ง
เอกสารสาหรับผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
 ใบสมัคร
 แบบการคัดกรองและการรับรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส
 แบบสายอาชีพ 01 จานวน 3 หน้า กรณีที่เป็นนักเรียนยากจน
 แบบสายอาชีพ 02 กรณีที่เป็นนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. ในกรณียากจนพิเศษ
 แบบสายอาชีพ 03 กรณีที่เป็นนักเรียนด้อยโอกาส
 แบบการรับรองผลการเรียนและความเหมาะสมของนักเรียน
หลักฐานหรือเอกสารประกอบการขอรับทุนที่แนบมาพร้อมใบสมัคร
 ใบรายงานผลการศึกษา
 สาเนาบัตรประชาชนของนักเรียน/นักศึกษา พร้อมเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
 สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน/นักศึกษา พร้อมเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง พร้อมเซ็นชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
 เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชัน้ สูง ปี 2563 โดยกองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
11

ส่วนที่ 1 ใบสมัคร
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ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักเรียน/นักศึกษา
“โครงการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส”
เพื่อศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูงในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
ชื่อ-สกุล (ไทย) …………………………………………………………………….…………………………..……
ชื่อ-สกุล (ENG) …………………………………………………………………….……………………………….

ติดรูปถ่ายผู้สมัคร
ขอรับทุน

เลขประจาตัวบัตรประชาชน     
ปัจจุบันกาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/เทียบเท่า  มัธยมศึกษาปีที่ 6/เทียบเท่า  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3
ชื่อสถานศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่……………………………………………………………………………………………………………..
ประเภททุนที่ต้องการสมัคร
 ทุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.)  ทุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา)
ชื่อสถาบันการศึกษาสายอาชีพที่ต้องการสมัคร…………………………………………………………………………………………
จังหวัด………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..…
สาขาวิชาที่ต้องการสมัคร……………………………………………………….………………………………………………………………
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. คุณสมบัติผู้สมัครเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสมีลักษณะตรงกับข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
(โปรด √ ในช่อง )
 ครอบครัวมีฐานะยากจน โดยมีข้อมูลการคัดกรองการขาดแคลนทุนทรัพย์ (ตามแบบสายอาชีพ 01)
โดยมีผู้รับรอง 3 คน
 นักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. ในกรณียากจนพิเศษ โดยมีผู้รับรอง 1 คน (ตามแบบสายอาชีพ 02)
 ผู้ สมั ครมี ลั กษณะใดที่ เป็ น อุ ป สรรคส าคั ญที่ สุ ดต่ อโอกาสการศึ กษา โดยมี หลั กฐานแสดงจาก
สถานศึกษาและมีผู้รับรอง 3 คน (ตามแบบสายอาชีพ 03) ตามลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
2. ผู้ ส มัครมีศักยภาพสู ง ที่จ ะศึ ก ษาต่ อ ในระดั บสู ง ขึ้ น (ตามแบบการรับ รองผลการเรียนและความ
เหมาะสมของนักเรียน ในส่วนที่ 3 ที่ครูประจาชั้น/อาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษาออกให้)
3. เป็นผู้มีความสามารถพิเศษโดดเด่นที่ ผู้ขอรั บทุนสมัครเข้าศึกษา ได้แก่ ด้านทักษะฝีมือและเชิง
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ภาษา
ในกรณีสมัครทุน 5 ปี (โปรด √ ในช่อง )
 เป็นผู้ทไี่ ด้รับรางวัลระดับกลุ่มโรงเรียน หรือมีหลักฐานยืนยัน ภายในระยะเวลา 3 ปี เช่น เคยเข้า
ร่วมประกวดและมีชิ้นงานอย่างน้อยในระดับกลุ่มโรงเรียน หรือมีผลงานมีการใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิง
พาณิชย์
โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชัน้ สูง ปี 2563 โดยกองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
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1. การประกวด/การทาโครงงานชื่อ……………………………………………………….…………………………………
การเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1  อันดับที่ 2  อันดับที่ 3
 อื่น ๆ……………………………………………………………………………………………………………………………….
 ระดับกลุ่มโรงเรียนชื่อ…………………………………….….………………………………………….……………………
หน่วยงาน……………………………………………………….………….………………ปี…………………………………………
2. การประกวด/การทาโครงงานชื่อ……………………………………………………….…………………………
การเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1  อันดับที่ 2  อันดับที่ 3
 อื่น ๆ……………………………………………………………………………………………………………………………….
 ระดับกลุ่มโรงเรียนชื่อ…………………………………….….………………………………………….……………………
หน่วยงาน……………………………………………………….………….………………ปี…………………………………………
3. การประกวด/การทาโครงงานชื่อ……………………………………………………….…………………………………
การเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1  อันดับที่ 2  อันดับที่ 3
 อื่น ๆ……………………………………………………………………………………………………………………………….
 ระดับกลุ่มโรงเรียนชื่อ…………………………………….….………………………………………….……………………
หน่วยงาน……………………………………………………….………….………………ปี…………………………………………
ในกรณีสมัครทุน 2 ปี (โปรด √ ในช่อง )
 เป็นผู้มีความสามารถพิเศษโดดเด่นที่ ผู้ขอรับทุนสมัครเข้าศึกษา ได้แก่ ด้านทักษะฝีมือและเชิง
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ ภาษา โดยได้รับรางวัล ระดับจังหวัด /กลุ่มจังหวัด หรือมีห ลั กฐานยืนยัน
ภายในระยะเวลา 3 ปี เช่น เคยเข้าร่วมประกวดและมีชิ้นงานอย่างน้อยในระดับจังหวัด /กลุ่มจังหวัด
หรือมีผลงานมีการใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์
1. การประกวด/การทาโครงงานชื่อ………………………………………………………….………………………………
การเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1  อันดับที่ 2  อันดับที่ 3
 อื่น ๆ……………………………………………………………………………………………………………………………….
ระดับจังหวัดชื่อ……………………………………………………….……………………………………………………………….
จากหน่วยงาน………………………………………………………………….…………ปี…………………………………………
 ชนะเลิศอันดับที่ 1  อันดับที่ 2  อันดับที่ 3
ระดับกลุ่มจังหวัดชื่อ………………………………………………………..………………………………….……………………
จากหน่วยงาน……………………………………………………….……………………ปี…………………………………………
2. การประกวด/การทาโครงงานชื่อ……………………………………………………….………………………………
การเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1  อันดับที่ 2  อันดับที่ 3
โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชัน้ สูง ปี 2563 โดยกองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
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 อื่น ๆ……………………………………………………………………………………………………………………………….
ระดับจังหวัดชื่อ……………………………………………………….……………………………………………………………….
จากหน่วยงาน………………………………………………………………….…………ปี…………………………………………
 ชนะเลิศอันดับที่ 1  อันดับที่ 2  อันดับที่ 3
ระดับกลุ่มจังหวัดชื่อ………………………………………………………..………………………………….……………………
จากหน่วยงาน……………………………………………………….……………………ปี…………………………………………
3. การประกวด/การทาโครงงานชื่อ……………………………………………………….………………………………
การเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1  อันดับที่ 2  อันดับที่ 3
 อื่น ๆ……………………………………………………………………………………………………………………………….
ระดับจังหวัดชื่อ……………………………………………………….……………………………………………………………….
จากหน่วยงาน………………………………………………………………….…………ปี…………………………………………
 ชนะเลิศอันดับที่ 1  อันดับที่ 2  อันดับที่ 3
ระดับกลุ่มจังหวัดชื่อ………………………………………………………..………………………………….……………………
จากหน่วยงาน……………………………………………………….……………………ปี…………………………………………
4. คุณสมบัติเฉพาะ
 เป็นผู้ที่มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้ มีความสนใจ
 เป็นผู้ที่มีความถนัด และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพที่เคยเข้าร่วม (เช่น การทา
โครงงาน การฝึกประสบการณ์กับผู้ประกอบการ การเข้าร่วม/
ชนะประกวด อย่างน้อยระดับสถาบันการศึกษา)

หน่วยงาน

ปี

 เป็นผู้ที่มีมีประสบการณ์ในการทากิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม

กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม

หน่วยงาน

 เป็นผู้ที่มีไม่มีพฤติกรรมที่ส่อว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชัน้ สูง ปี 2563 โดยกองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
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ปี

ข้อมูลทั่วไป
1. ประวัติส่วนตัวผู้สมัครขอรับทุน
1.1 วัน เดือน ปี ที่เกิด…………………………………………………………….………อายุ……………….…ปี………..…เดือน
เพศ…………………...………ศาสนา……………………………………………………………………………………….………..
1.2 ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา

สถานศึกษา

ผลการเรียนสะสม 5 ภาค
การศึกษา
(ถึงปัจจุบัน)

ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ผลการเรียนภาคเรียนสุดท้าย ………………………………………
1.3 ที่อยู่ตามบัตรประจาตัวประชาชน บ้านเลขที่…………………หมู่ที่..………ซอย…………………...……….……….
ถนน………………………………………………………….แขวง/ตาบล……………………………………..…………………..
เขต/อาเภอ……………………………………………………………….จังหวัด……………………………..……………………
รหัสไปรษณีย์……………….……….โทรศัพท์……………………………………….……………………………………………
1.4 ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีที่อยู่ไม่ตรงกับบัตรประจาตัวประชาชน) บ้านเลขที่………………….หมู่ท…ี่ ………………
ซอย…………………………………….ถนน…………………………………………….แขวง/ตาบล…………………………..
เขต/อาเภอ……………..……………………………………….จังหวัด……….……………………..……………………………
รหัสไปรษณีย์……………………….โทรศัพท์……………………..………………………………………………………………
1.5 ภาระงานความรับผิดชอบของนักเรียนที่มีต่อครอบครัว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ช่วยงานบ้าน
 ช่วยคนดูแลคนเจ็บป่วย/พิการ
 ช่วยค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ
 ทางานแถวบ้าน (รับจ้างทั่วไป)
 ช่วยงานในนาไร่
 อื่นระบุ...............................................................................................................................................
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2. ครอบครัว/ผู้ปกครอง
2.1 ชื่อ-สกุล บิดา…………………………………………………………………………………………อายุ ……………….……ปี
เลขประจาตัวบัตรประชาชนของบิดา………..........................................................................................
สัญชาติของบิดา
 ไทย
 อื่นๆ ระบุ........................................................
 มีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม  ไม่ทราบ
อาชีพของบิดา …………………………………..…………
สถานที่ทางานของบิดา…..…….....……….…………………….…………………..……....……………..…….....……….
โทรศัพท์มือถือของบิดา……………………………...…..รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของบิดา…………………......บาท
 เคยลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนคนจน)
การศึกษาสูงสุดของบิดา
 ไม่ได้รับการศึกษา
 ไม่จบชั้นประถมศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมต้น
 มัธยมปลาย
 ปวช.
 ปวส./อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
2.2 ชื่อ-สกุล มารดา…………………………………………………………………………………………อายุ …………………ปี
เลขประจาตัวบัตรประชาชนของมารดา...............................................................................................
สัญชาติของมารดา
 ไทย
 อื่นๆ ระบุ........................................................
 มีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม  ไม่ทราบ
อาชีพของมารดา …………..…………………..…………
สถานที่ทางานของมารดา…..…….....……….……………………………………..……....……………..…….....……….
โทรศัพท์มือถือของมารดา……………............………..รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของมารดา…………..…......บาท
 เคยลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนคนจน)
การศึกษาสูงสุดของมารดา
 ไม่ได้รับการศึกษา
 ไม่จบชั้นประถมศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมต้น
 มัธยมปลาย
 ปวช.
 ปวส./อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
2.3 ผู้ปกครอง คือ  บิดา (ไม่ต้องให้ข้อมูลซ้า)  มารดา (ไม่ต้องให้ข้อมูลซ้า)  อื่นๆ โปรดให้ข้อมูล
ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง …………………………………………………..…………………………………………อายุ…………ปี
เลขประจาตัวบัตรประชาชนของผู้ปกครอง.........................................................................................
สัญชาติของผู้ปกครอง…....................................................  อื่นๆ ระบุ............................................
 มีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม  ไม่ทราบ
อาชีพของผู้ปกครอง…………………………………..…
สถานที่ทางานของผู้ปกครอง…..…….....………………………………………..……....……………..…….....….…….
โทรศัพท์มือถือของผู้ปกครอง……………........………รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง…..…….......บาท
 เคยลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนคนจน)
การศึกษาสูงสุดของผู้ปกครอง  ไม่ได้รับการศึกษา  ไม่จบชั้นประถมศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมต้น
 มัธยมปลาย
 ปวช.
 ปวส./อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
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2.4 สถานภาพครอบครัว (บิดา-มารดา)
o สมรส – จดทะเบียน
o สมรส – ไม่จดทะเบียน
o แยกกันอยู่ชั่วคราว
o หย่าร้าง (กรณีจดทะเบียนสมรสและไม่จดทะเบียนสมรส)
o อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………..……………………………….
2.5 ความช่วยเหลือที่ครอบครัวเคยได้รับในปี 2561
 ไม่ได้รับความช่วยเหลือ
 ได้รับความช่วยเหลือ
โดยเลือกความช่วยเหลือครอบครัวเคยได้รับ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) ดังนี้
เงินสงเคราะห์

เงินทุนประกอบอาชีพ

เงินซ่อมแซมบ้าน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เบี้ยความพิการ

เครื่องช่วยความพิการ

โรงเรียนพักนอน

สวัสดิการจากโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

สวัสดิการภาครัฐ ระบุ....................................................................................................................
สวัสดิการภาคเอกชน ระบุ..............................................................................................................
อื่นๆ ระบุ........................................................................................................................................
2.6 ข้าพเจ้ามีพี่น้องร่วมบิดา-มารดา ………... คน (รวมทั้งผู้ขอทุน) ผู้ขอทุนเป็น บุตร-ธิดา คนที่ ………...
โปรดระบุข้อมูลพี่น้องร่วมบิดา-มารดา (กาลังศึกษา/สาเร็จการศึกษา/มีงานทา/ไม่มีงานทา)
ลาดับที่..... เพศ..................... ชื่อ-สกุล........................................................................................................... อายุ....................ปี
 กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น……………………………...……….ศึกษาอยู่ทสี่ ถาบัน…………………………………………………………………………………..
 สาเร็จการศึกษา โดยมีระดับการศึกษาสูงสุด..........................................จบการศึกษาจาก...........................................................................................
การมีงานทา (มี ให้ระบุอาชีพ/ไม่มี) .....................................................................................................................รายได้...............................บาท/เดือน
สถานที่ทางาน................................................................................................................................................................................................................................
ลาดับที่..... เพศ..................... ชื่อ-สกุล........................................................................................................... อายุ....................ปี
 กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น……………………………...……….ศึกษาอยู่ทสี่ ถาบัน…………………………………………………………………………………..
 สาเร็จการศึกษา โดยมีระดับการศึกษาสูงสุด..........................................จบการศึกษาจาก...........................................................................................
การมีงานทา (มี ให้ระบุอาชีพ/ไม่มี) .....................................................................................................................รายได้...............................บาท/เดือน
สถานที่ทางาน................................................................................................................................................................................................................................
ลาดับที่..... เพศ..................... ชื่อ-สกุล........................................................................................................... อายุ....................ปี
 กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น……………………………...……….ศึกษาอยู่ทสี่ ถาบัน…………………………………………………………………………………..
โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชัน้ สูง ปี 2563 โดยกองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
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 สาเร็จการศึกษา โดยมีระดับการศึกษาสูงสุด..........................................จบการศึกษาจาก...........................................................................................

การมีงานทา (มี ให้ระบุอาชีพ/ไม่มี) .....................................................................................................................รายได้...............................บาท/เดือน
สถานที่ทางาน................................................................................................................................................................................................................................
ลาดับที่..... เพศ..................... ชื่อ-สกุล........................................................................................................... อายุ....................ปี
 กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น……………………………...……….ศึกษาอยู่ทสี่ ถาบัน…………………………………………………………………………………..
 สาเร็จการศึกษา โดยมีระดับการศึกษาสูงสุด..........................................จบการศึกษาจาก...........................................................................................
การมีงานทา (มี ให้ระบุอาชีพ/ไม่มี) .....................................................................................................................รายได้...............................บาท/เดือน
สถานที่ทางาน................................................................................................................................................................................................................................
ลาดับที่..... เพศ..................... ชื่อ-สกุล........................................................................................................... อายุ....................ปี
 กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น……………………………...……….ศึกษาอยู่ทสี่ ถาบัน…………………………………………………………………………………..
 สาเร็จการศึกษา โดยมีระดับการศึกษาสูงสุด..........................................จบการศึกษาจาก...........................................................................................
การมีงานทา (มี ให้ระบุอาชีพ/ไม่มี) .....................................................................................................................รายได้...............................บาท/เดือน
สถานที่ทางาน................................................................................................................................................................................................................................
ลาดับที่..... เพศ..................... ชื่อ-สกุล........................................................................................................... อายุ....................ปี
 กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น……………………………...……….ศึกษาอยู่ทสี่ ถาบัน…………………………………………………………………………………..
 สาเร็จการศึกษา โดยมีระดับการศึกษาสูงสุด..........................................จบการศึกษาจาก...........................................................................................
การมีงานทา (มี ให้ระบุอาชีพ/ไม่มี) .....................................................................................................................รายได้...............................บาท/เดือน
สถานที่ทางาน................................................................................................................................................................................................................................

3. ครู/อาจารย์ที่อ้างอิงได้
ชื่อ-สกุล…………………………………..……………....……………………………………………………………………………………
ที่อยู่……………………………....……………………………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท์มือถือ……………………………………………..Email……………………………………………………………………….
4. ความคาดหวังและแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อสายอาชีพ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กรอกไว้ในใบสมัครและหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครนี้เป็น
ความจริงทุกประการ โดยยินยอมให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพของครอบครัวและตัวข้าพเจ้า
ลงชื่อ ……………………………………………………………
(………………………………………………………….)
ผู้สมัครขอรับทุน
วันที่ ………..…/…………………….………./……….…….

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชัน้ สูง ปี 2563 โดยกองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
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ส่วนที่ 2 แบบการคัดกรอง
และการรับรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส
แบบการคั ด กรองและการรับ รองข้อ มู ล การขาดแคลนทุ น ทรั พ ย์ หรื อ ด้อ ยโอกาส แบ่ ง
ออกเป็น 3 กรณี โดยให้กรอกตามแบบฟอร์มที่ตรงกับคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน เพียงหนึ่ง
กรณีเท่านั้น
กรณีที่เป็นนักเรียนยากจน
 แบบสายอาชีพ 01 (จานวน 3 หน้า) :
หน้าที่ 1 แบบแสดงรายได้ครอบครัวและสถานะครัวเรือน
หน้ า ที่ 2 แบบรั บ รองข้ อ มู ล การขาดแคลนทุ น ทรั พ ย์ จากผู้ อ านวยการ/
ครูประจาชั้น
หน้าที่ 3 แบบรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์ จากเจ้าหน้าที่ของรัฐในตาบล
กรณีที่เป็นนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. ในกรณียากจนพิเศษ
 แบบสายอาชีพ 02 (จานวน 1 หน้า) :
หน้าที่ 1 แบบการรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์ จากครูประจาชั้น
กรณีที่เป็นนักเรียนด้อยโอกาส
 แบบสายอาชีพ 03 (จานวน 2 หน้า) :
หน้าที่ 1-2 แบบการรับรองข้อมูลการด้อยโอกาส จากครูประจาชั้น/อาจารย์ที่
ปรึกษา, บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐในตาบล

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชัน้ สูง ปี 2563 โดยกองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
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กรณีที่เป็นนักเรียนยากจน
แบบสายอาชีพ 01 (จานวน 3 หน้า)

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชัน้ สูง ปี 2563 โดยกองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
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แบบสายอาชีพ 01 หน้า 1/3

แบบแสดงรายได้ครอบครัวและสถานะครัวเรือน
สถานศึกษาทีก่ าลังศึกษาอยู่
1. ชื่อนักเรียน
เลขที่บัตรประชาชน
ชื่อผู้ปกครองนักเรียน
นามสกุล
เลขที่บัตรประชาชน
เคยลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนคนจน)
2. จานวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมตัวนักเรียน)

คน
ที่

ชื่อ-นามสกุล

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน/
เลขบัตรที่
ทางราชการ
ออกให้

ความสัมพั
นธ์กับ
นักเรียน

จังหวัด..................................................
ชั้น

นามสกุล

ไม่มีผู้ปกครอง
ความสัมพันธ์กับนักเรียน
การศึกษาสูงสุด
ไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน

คน มีรายละเอียดดังนี้
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแยกตามประเภท (บาท/เดือน)
ความพิการ
สวัสดิการจาก
ทาง
ประกอบ
รัฐ/เอกชน
รายได้
ร่างกาย/
อาชีพ
ธุรกิจ
(เงินบานาญ, จากแหล่งอื่น
อายุ สติปญ
ั ญา
ค่าจ้าง
ทางการ
ส่วนตัว
เบี้ยผู้สูงอายุ,
(เงินโอน, ค่า
(ใส่
เงินเดือน เกษตร
(หลังหัก
อุดหนุนเด็กแรก เช่า, ดอกเบี้ย,
เครื่องหมาย
(หลังหัก ค่าใช้จ่าย)
เกิด, อุดหนุน
อื่นๆ)
หรือ – )
ค่าใช้จ่าย)
คนพิการ, อื่นๆ

รายได้
รวม
เฉลี่ยต่อ
เดือน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวมรายได้ครัวเรือน (รายการที่ 1 - 10)
รายได้ครัวเรือนเฉลีย่ ต่อคน (รวมรายได้ครัวเรือน หารด้วยจานวนสมาชิกทัง้ หมด จากข้อ 2)
3. สถานะของครัวเรือน กรอกเฉพาะบุคคลที่อาศัยในบ้านปัจจุบัน (ใส่เครื่องหมาย X เฉพาะข้อที่ตรงกับความเป็นจริง เลือกได้มากกว่า 1 คาตอบ)
3.1 ครัวเรือนมีภาระพึ่งพิง
มีคนพิการ/เจ็บป่วยเรื้อรัง
มีผู้สูงอายุเกินกว่า 60 ปี
เป็นพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว
มีคนอายุ 15–65 ปีที่ว่างงาน (ที่ไม่ใช่นักเรียน/นักศึกษา)
3.2 ประเภทที่อยู่อาศัย
3.3 สภาพทีอ่ ยู่อาศัย
3.4 ที่ดินทาการเกษตร (รวมเช่า)
3.5 แหล่งน้าดื่ม/น้าใช้
3.6 แหล่งไฟฟ้าหลัก
3.7 ยานพาหนะในครัวเรือน

อยู่บ้านตนเอง/เจ้าของบ้าน
อยูก่ ับผู้อื่น/อยู่ฟรี
อยู่บ้านเช่า จ่ายค่าเช่าเดือนละ………………………………………..บาท
มีสภาพบ้านชารุดทรุดโทรม/ไม่ปลอดภัย/ทาจากวัสดุท้องถิ่น (ไม้ไผ่/ใบจาก/วัสดุเหลือใช้อื่น ๆ)
ไม่มีห้องส้วมในที่อยู่อาศัยและบริเวณบ้าน
ไม่มีที่ดินทากิน
มีที่ดินทากินได้ ไม่เกิน 1 ไร่
มีที่ดินทากินได้ 1 ไร่ ถึง 5 ไร่
น้าบ่อ/น้าฝน/น้าประปาภูเขา/แม่นาล
้ าธาร
น้าบาดาล
น้าประปา
อื่นๆ
ไม่มีไฟฟ้าหรือเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
ใช้เครื่องปั่นไฟฟ้า
ใช้ไฟพ่วงต่อ
ใช้ไฟมิเตอร์และอื่น ๆ
รถยนต์สว่ นบุคคล [ อายุเกิน 15 ปี



ไม่เกิน 15 ปี]

รถปิกอัพ/รถบรรทุกเล็ก/รถตู้ [ อายุเกิน 15 ปี
รถไถ/รถเกี่ยวข้าว/รถอื่น ๆ ประเภทเดียวกัน
โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชัน้ สูง ปี 2563 โดยกองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
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ไม่เกิน 15 ปี]

3.8 ของใช้ในครัวเรือน (ที่ใช้งานได้)

แอร์
ตู้เย็น

โทรทัศน์
เครื่องซักผ้า

คอมพิวเตอร์

สถานภาพครอบครัว ภาพถ่ายบ้าน และการเดินทาง
สถานภาพครอบครัว

 อาศัยอยู่กับพ่อ/แม่
 อาศัยอยู่กับญาติ
 อาศัยอยู่กับมูลนิธ/ิ วัด/โรงเรียนพักนอ/นายจ้าง
 พ่อ/แม่หย่าร้าง อาศัยอยู่กับ...........................................
 พ่อเสียชีวิต อาศัยอยู่กับ.................................................
 แม่เสียชีวิต อาศัยอยู่กับ.................................................

รูปที่ 1 ภาพถ่ายนอกบ้านนักเรียน/นักศึกษา

รูปที่ 2 ภายถ่ายภายในบ้านนักเรียน/นักศึกษา

หมายเหตุ กรณีถ่ายภาพบ้านไม่ได้ เพราะบ้านอยู่ต่างอาเภอ/ต่างจังหวัด/ต่างประเทศ หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพ ให้
ถ่ายภาพนักเรียน/นักศึกษาคู่กับป้ายสถานศึกษาแทน
การเดินทาง

ระยะทางจากบ้านไปสถานศึกษา ............................... กิโลเมตร.................................เมตร
การเดินทางมาสถานศึกษา  เดิน  จักรยาน  รถมอเตอร์ไซต์
 รถรับส่งของสถานศึกษา เรือ
 รถรับจ้าง/รถประจาทาง
ใช้เวลาเดินทาง ...................ชั่วโมง...............นาที
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง................................บาท/เดือน

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………….…….................…นามสกุล….………………………………….………………
ความสัมพันธ์……………………………
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริง
ลงชื่อผู้ปกครอง/ผู้แทน
(

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชัน้ สูง ปี 2563 โดยกองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
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แบบฟอร์มการรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์
จากผู้อานวยการสถานศึกษา/ครูประจาชั้น/อาจารย์ที่ปรึกษา
กรณีที่เป็นนักเรียนยากจน
การรั บ รองข้ อ มู ล การขาดแคลนทุ น ทรั พ ย์ ให้ มี ผู้ รั บ รอง 2 คน พร้ อ มแนบส าเนาบั ต รประจาตัว
ประชาชน และรับรองสาเนาถูกต้อง ดังนี้
ผู้รับรอง คนที่ 1 (ผู้อานวยการสถานศึกษา/ครูประจาชั้น/อาจารย์ที่ปรึกษา)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………….......…………………………………………………………………
เลขที่บัตรประชาชน
ตาแหน่ง…………………………………………สังกัดหน่วยงาน………………………....…………………………………………….…..
Email………………………………………………………. โทรศัพท์มือถือ…………………………………………………………………..
ขอรับรองว่า ชื่อ (ผู้รับทุน) ……………………....…………………………………………….…................................
มีฐานะขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นผู้ที่มีผลการเรียนและทักษะที่ดีในด้าน.........................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ) .................................................................... ผู้อานวยการโรงเรียนสถานศึกษา/ครูประจาชั้น/อาจารย์ที่ปรึกษา
(...................................................................)
วันที่........../............................/....................

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชัน้ สูง ปี 2563 โดยกองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
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แบบฟอร์มการรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์ จากเจ้าหน้าที่ของรัฐในตาบล
กรณีที่เป็นนักเรียนยากจน
การรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ให้มีผู้รับรอง 2 คน พร้อมแนบสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน และรับรองสาเนาถูกต้อง ดังนี้
ชื่อผู้รับรอง คนที่ 2 (เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาบล)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………………………………………………………….
ตาแหน่ง
 ข้าราชการพลเรือนวิชาการ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือประเภททั่วไประดับชานาญงาน
ขึ้นไป หรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับเงินเดือนอันดับ คศ. 1 ขึ้นไป
 กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ สมาชิกสภาท้องถิ่น
เลขที่บัตรประชาชน
สังกัดหน่วยงาน……………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Email………………………………………………………. โทรศัพท์มือถือ…………………………………………………………………..
ขอรับรองว่า ชื่อ (ผู้รับทุน) ……………………....…………………………………………….…................................
อาศัยอยู่บ้านเลขที่...................... หมู่ที่................... ซอย....................................... ถนน......................................
ตาบล.......................................... อาเภอ................................................. จังหวัด................................................
มีฐานะขาดแคลนทุนทรัพย์และมีสถานภาพความเป็นอยู่ที่เชื่อได้ว่าเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

(ลงชื่อ) .................................................................... เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาบล
(...................................................................)
วันที่........../........................./....................

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชัน้ สูง ปี 2563 โดยกองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
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กรณีที่เป็นนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. ในกรณียากจนพิเศษ
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แบบสายอาชีพ 02

แบบการรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์ จากครูประจาชั้น
กรณีที่เป็นนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. ในกรณียากจนพิเศษ
การรั บ รองข้ อ มู ล การขาดแคลนทุ น ทรั พ ย์ ให้ ค รู ป ระจ าชั้ น เป็ น ผู้ รั บ รอง พร้ อ มแนบส าเนาบั ต ร
ประจาตัวประชาชน และรับรองสาเนาถูกต้อง ดังนี้
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………….…….......…นามสกุล….………………………………………………
ครูประจาชั้นโรงเรียน……………………………………………………….……………………....…………………………………………..
ขอรับรองว่า (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) …………………………………………………………..................................……..
เป็นผู้ได้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. กรณียากจนพิเศษ ภาคเรียนที่……..…......ในปีการศึกษา…….....….............

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าให้ข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง
(ลงชื่อ) ................................................................................
(..........................................................................................)
วันที่........../............................/....................

28
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แบบการรับรองข้อมูลการด้อยโอกาส
กรณีที่เป็นนักเรียนด้อยโอกาส
การรับรองข้อมูลการด้อยโอกาส ให้มีผู้รับรอง 3 คน พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และ
รับรองสาเนาถูกต้อง ดังนี้
ผู้รับรอง คนที่ 1 (ครูประจาชั้น/อาจารย์ที่ปรึกษา)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………….…….........…นามสกุล….……………………………………………
ตาแหน่ง.......................................................... ชื่อสถานศึกษา…………………...…..…………………….……………………
ผู้รับรอง คนที่ 2 (บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………….…….......…นามสกุล….………………………………………………
ความสัมพันธ์ บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง

เลขที่บัตรประชาชน

ที่อยู่……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..
Email………………………………………………………. โทรศัพท์มือถือ…………………………………………………………………..
ผู้รับรอง คนที่ 3 (เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาบล)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………….…….......…นามสกุล….……………………………………………
ตาแหน่ง

 ข้าราชการพลเรือนวิชาการ

ระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือประเภททั่วไประดับชานาญงาน

ขึ้นไป หรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับเงินเดือนอันดับ คศ. 1 ขึ้นไป
 กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
 ผู้บริหารท้องถิ่น

หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

หรือ สมาชิกสภาท้องถิ่น

สังกัดหน่วยงาน ……………………………………………………….……………………....…………………………………………….…..
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ขอรับรองว่า (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) ………………………….....…………………………..........……..........................
เป็นผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนได้รับผลกระทบ อันจะส่งผลให้ไม่ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาที่เสมอภาคกับผู้อื่นตามนิยามในประกาศกองทุนเพื่อความเสมอภาคางการศึกษา (กสศ.) ลงวันที่
11 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา
ต่อสายอาชีพชั้นสูง ในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ดังนี้
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ....................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผู้รับรอง คนที่ 1 ครูประจาชั้น/อาจารย์ที่ปรึกษา

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

(..........................................................................................)
ตาแหน่ง …………………………….……………………………………..
วันที่........../............................/....................
ผู้รับรอง คนที่ 2 บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง

(ลงชื่อ) ................................................................................
(..........................................................................................)
วันที่........../............................/....................

ผู้รับรอง คนที่ 3 เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาบล (ลงชื่อ) ................................................................................
(..........................................................................................)
ตาแหน่ง ………………………………….………………………………..
วันที่........../............................/....................
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แบบรับรองผลการเรียนและความเหมาะสมของนักเรียน
1. ชื่อ-นามสกุลของนักเรียนผู้ขอรับทุน……………………………………………………………………………………………….
2. โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับนักเรียน/นักศึกษาในด้านต่อไปนี้
2.1 ศักยภาพในการศึกษาต่อและความสามารถพิเศษ (เลือกกรณีใดกรณีหนึ่งจากศักยภาพกลุ่มผลการ
เรียนสะสมและกลุ่มความสามารถพิเศษ หรือเลือกทั้งสองกลุ่ม)
ผลการเรียนสะสม (เลือกกรณีใดกรณีหนึ่ง)
 1. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดช่วงชั้น ไม่ต่ากว่า 2.75 (โปรดระบุ)
GPAX ............................................ โดยมีใบ ปพ.1 เป็นหลักฐานยืนยัน
 2.ภาคเรียนสุดท้ายมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.0 (โปรดระบุ)………………………..โดยมีใบ ปพ.1
เป็นหลักฐานยืนยัน
3. เกรดเฉลี่ ย สะสมอยู่ในลาดับไม่เกินร้อยละ 30 บน ของระดับชั้นของกลุ่ มนักเรียน ม.3
โรงเรียนเฉพาะนักเรียนได้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. กรณีนักเรียนยากจนพิเศษ ผู้สมัครขอรับทุน
เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในลาดับที่ …………GPAX……………………จากนักเรียนทั้งระดับชั้น
ของโรงเรี ย นเฉพาะที่มีสิ ทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. กรณียากจนพิเศษ จานวน …….. คน
(ตัวอย่าง โรงเรียนมีนักเรียนได้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. กรณียากจนพิเศษ ซึ่งเรียน ในระดับชั้น
ม.3 จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องมีผลกำรเรียนอยู่ในลำดับไม่เกินลำดับที่ 30) โดย
ให้โรงเรียนออกใบรับรองตามแบบที่กาหนด (เอกสารแนบ ก)
ความสามารถพิเศษ
 4. เป็นผู้มีความสามารถพิเศษโดดเด่นทางด้านทักษะฝีมือและเชิงนวัตกรรม โดยมีหลักฐานยืนยัน
เช่น เกียรติบัตร ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา ผลงานที่มีการใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ เป็น
ต้น ซึ่งเอกสารทุกชนิดต้องมีภาพถ่ายของชิ้นงานยืนยัน GPAX……………………
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2.2 ความเหมาะสม
 เป็นผู้ที่มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้ มีความสนใจ
 เป็นผู้ที่มีความถนัด และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ
ระบุความถนัด................................................................................................................. ...........
................................................................................................................................... ................
เป็นผู้ที่มปี ระสบการณ์ในการทากิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม
ระบุกิจกรรม...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................
 เป็นผู้ที่มีไม่มีพฤติกรรมที่ส่อว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กรอกนี้เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ……………………………………………………………
(……………………………………………….………….) ครู/อาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้บริหารโรงเรียน
วันที่ ………...…/……………….………….…./…………….
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เอกสารแนบ ก
แบบรับรองเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ในลาดับไม่เกินร้อยละ 30 บน ของระดับชั้นของกลุ่มนักเรียน ม.3
ของโรงเรียนเฉพาะนักเรียนได้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. กรณีนักเรียนยากจนพิเศษ
การรับรองข้อมูลเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ในลาดับไม่เกินร้อยละ 30 บน ของระดับชั้นของกลุ่มนักเรียน ม.3
ของโรงเรียนเฉพาะนักเรียนได้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. กรณีนักเรียนยากจนพิเศษ ให้มีผู้รับรอง 1 คน พร้อม
แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และรับรองสาเนาถูกต้อง ดังนี้
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………….…….......…นามสกุล….………………………………………………
 ผู้อานวยการสถานศึกษา ครูประจาชั้น โรงเรียน………………………………………….……………………....………
ขอรับรองว่าผู้สมัครขอรับทุน (ชื่อ-สกุล)...............................................................................................................
เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในลาดับที่…….....…………..จากนักเรียนทั้งระดับชั้นของโรงเรียนเฉพาะที่มีสิทธิ์
ได้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. กรณียากจนพิเศษ จานวน …..........….. คน เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดช่วงชั้น…………..

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าให้ข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นผู้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง
(ลงชื่อ) ................................................................................
(..........................................................................................)
วันที่........../............................/....................
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