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คําชี้แจง 

 

โปรดอานคําชี้แจงใหเขาใจโดยรายละเอียดกอนกรอกขอมูลลงในใบสมัครขอรับทุนนวัตกรรม       

สายอาชีพชั้นสูง ในความรวมมือสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC 
 

1. คุณสมบัติของนักศึกษาผูขอรับทุน  

คุณสมบัติท่ัวไป  
 

1) กําลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเทา 
 

2) เปนผูขาดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาส ดงันี้ 

2.1  กรณีเปนผูขาดแคลนทุนทรัพย ตองมีหลักฐานและมีผูรับรองจํานวน 3 คน ดังนี้  

1) บิดา / มารดา /ผูปกครอง  

2) ผูอํานวยการสถานศึกษา/ครูประจําชั้น  

3) เจาหนาที่ของรัฐในตําบล 
 

2.2  กรณีเปนผูดอยโอกาส ตองมีหลักฐานและมีผูรับรองจํานวน 3 คน ดังนี้ 

1)  บิดา/ มารดา /ผูปกครอง         

2)  ผูอํานวยการสถานศึกษา/ครูประจําชั้น  

3)  เจาหนาที่ของรัฐในตําบล 

 
   

ใบสมัครสําหรับนกัศึกษาขอรับทุน 

“โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ในความรวมมือสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC” ป 2563  

เขาศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) 

13 พ.ค. 2563 
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3) มศีักยภาพในการศึกษาตอและความสามารถพเิศษ เพื่อใหมีโอกาสศึกษาตอไดจนจบหลักสูตร   

   โดยอาจเปน กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

3.1  มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดชวงชั้น (5 ภาคการศึกษา) ไมต่ํากวา 2.75 หรือ ภาคเรียนสุดทาย            

มีเกรดไมต่ํากวา 3.00 และใหมีการประเมินศักยภาพและความเหมาะสมของผูรับทุนในการศึกษา

ตอสายอาชีพ 

3.2  เปนผูมีความสามารถพิเศษโดดเดนที่เกี่ยวของกับสาขาที่ผูขอรับทุนสมัครเขาศึกษา ไดแก        

ดานทักษะฝมือและเชิงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ภาษา โดยไดรับรางวัลระดับจังหวัด/กลุมจังหวัด       

หรือมีหลักฐานยืนยัน ภายในระยะเวลา 3 ป เชน เคยเขารวมประกวดและมีชิ้นงานอยางนอย   

ในระดับจังหวัด/กลุมจังหวัด หรือมีผลงานมีการใชประโยชนไดจริงในเชิงพาณิชย 

 

คุณสมบัติเฉพาะ 

 1. มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู มีความสนใจ และความถนัด และมีเจตคติ

ที่ดีตอการเรียนสายอาชีพ   

2. มีความรูความสามารถ ทักษะ ประสบการณในการประดิษฐนวัตกรรม การมีประสบการณอาชีพ        

กับผูประกอบการ การเขารวมกิจกรรมสรางสรรคเพ่ือสวนรวม และไมมีพฤติกรรมที่สอวาจะเปน

อุปสรรคตอการศึกษาในระหวางรับทุน 

 

2. สิ่งที่ผูรับทุนที่ผานเกณฑการคัดเลือกจะไดรับ  

1) คาใชจายประจําเดือน (คาครองชีพ คาหนังสือ และอุปกรณการเรียน คาใชจายในการเรียน และคา   

ที่พัก) เดือนละ 7,500 บาท ตอผูรับทุน 

2) คาธรรมเนียมการศึกษาในอตัราประหยัด 

 

หมายเหตุ ผูดอยโอกาส หมายถึง ผูประสบปญหาความเดือดรอน ไดรับผลกระทบ ในดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา 

สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ หรืออยูในพื้นที่ความไมสงบ หรือขาดโอกาสท่ีจะเขาถึงบริการ      

ชั้นพ้ืนฐานของรัฐ หรือสมควรไดรับการชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรม ตลอดจนประสบปญหาที่ยังไมมีองคกรหลักรับผิดชอบ     

อันจะสงผลใหไมไดรับโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาคกับผูอ่ืน รวมถึงการดอยโอกาสลักษณะอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการบริหาร

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาประกาศกาหนดเพ่ิมเติม  

 

 

 

 



 

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ป 2563 กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา (แบบฟอรมนีใ้ชวันที ่13 พ.ค. 2563 เปนตนไป)        3 

 

3. การสมัคร  

ขอใหผูขอรับทุนการศึกษายื่นใบสมัครไดที่ สถานศึกษาที่เขารวมโครงการ โดยสามารถดูรายชื่อสาขา            

ที่พิจารณาใหทุนและรายชื่อสถานศึกษาที่เขารวมโครงการฯ ดังนี้ 

ชื่อสถานศึกษา สาขาวิชาที่เปดรับสมัคร ขอมูลการติดตอสอบถาม 

 1. วิทยาลัยเทคนิคตราด  

1. สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสรางโลหะ  

2. สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 

3. สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

4. สาขางานผลติชิ้นสวนยานยนต 

ที่อยู 480 ถนนสุขุมวิท ตําบลวงักระแจะ 

อําเภอเมือง จังหวัดตราด 23000 

โทรศัพท  039520230     

อีเมล Trat43technical@gmail.com       

เว็บไซต http://www.trattc.ac.th 

2. วิทยาลัยเทคนิคสระแกว  

1. สาขาเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม  

2. สาขางานไฟฟากําลัง 

3. สาขาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 

4. สาขาการจัดคลังสินคา 

5. สาขางานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ที่อยู 200 หมู 11 ตําบลวฒันานคร อําเภอ

วัฒนานคร จังหวัดสระแกว 27160  

โทรศัพท 037-261535  

อีเมล Sakaeo.ar.@gmail.com 

เว็บไซต www.sktc.ac.th 

3. วิทยาลัยเทคนิคระยอง  

1. สาขาเทคนิคการผลติ  

2. สาขาอาหารและโภชนาการ 

3. สาขาการจัดการโลจิสติกส 

4. สาขาการบัญช ี

5. สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอล 

ที่อยู 086/13  ถนนตากสินมหาราช  ตําบล

ทาประดู  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  

21000 

โทรศัพท  038-611192 

อีเมล techrayong01@hotmail.com 

เว็บไซต www.technicrayong.ac.th 

4. วิทยาลัยการอาชีพ 

   พนมสารคาม 

1. สาขาเทคนิคการผลติ 

2. สาขาเทคนิคเครื่องกล 

3. สาขาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 

4. สาขาเครื่องกลไฟฟา 

5. สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ที่อยู 401 หมู 3 ตําบลเกาะขนุน อําเภอ

พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 

โทรศัพท 038-554052  

อีเมล sarabun.pscollege@gmail.com 

เว็บไซต http://www.pc.ac.th 

5. วิทยาลัยเทคนิคชลบรีุ 

1. สาขางานยานยนตไฟฟา (เทคนิคเครื่องกล)  

2. สาขาผลติชิ้นสวนยานยนต (เทคนิคการผลิต)  

3. สาขาเมคคาทรอนิกสและหุนยนต 

4. สาขางานการจัดการเทคโนโลยโีลจสิติกส 

5. สาขาเทคนิคควบคุมและซอมบาํรุงระบบ

ขนสงทางราง 

ที่อยู 207 หมู 3 ตําบลหนองชาก อําเภอ

บานบึง จังหวัดชลบุรี 20170 

โทรศัพท 038-485202 

อีเมล Chontech@hotmail.com 

เว็บไซต www.chontech.ac.th 
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4. แนวทางปฏิบตัเิกี่ยวกบัเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณารับรองขอมูลการดอยโอกาส 

ผูดอยโอกาสที่มีสิทธิขอรับทุน ไดแก ผูประสบปญหาความเดือดรอน ไดรับผลกระทบในกรณีตาง ๆ 

อันจะสงผลใหไมไดรับโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาคกับผูอื่นโดยผูดอยโอกาสประเภทตาง ๆ ที่ ประสงค   

จะขอรับทุนตองมีการรับรองขอมูลการดอยโอกาสของกลุมเปาหมายโครงการ มีความนาเชื่อถือชัดเจน 

สามารถอางอิงตรวจสอบได ใหผูขอรับทุน/สถาบันการศึกษาจัดใหมีเอกสารหลักฐานสนับสนุนการพิจารณา

รับรอง ดังกลาวใหสอดคลองกับแตละลักษณะ/ประเภทของผูรับทุนตามโครงการนี้และแนบเอกสารหลักฐาน 

ที่แสดงวาเปนผู ประสบภาวะดังกลาว อันจะสงผลใหไมไดรับโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาคกับผูอ่ืน        

โดยเอกสารหลักฐานเปนเอกสาร ตนฉบับ ในกรณีที่เปนเอกสารสําเนาตองจัดใหมีการรับรองสําเนาถูกตอง 

พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน มาพรอมกับใบสมัคร ตามแนวทาง/ตัวอยาง ดังตอไปนี้ 

ลักษณะ/ประเภทผูดอยโอกาส เอกสารหลักฐานสนับสนุนการพจิารณา 

1. เด็กเรรอน หมายถึง เด็กที่ไมมีที่อยูอาศัยพักพิงเปนหลัก
แหล งแนนอน  ดํ ารงชี วิ ตอยู อย า ง ไร ทิ ศทา งขาด
ปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต เสี่ยงตอการประสบภัย
อันตรายและเปนปญหาสังคม 

 หลักฐานจากสวนราชการที่เก่ียวของ เชน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย 

 หลักฐานที่บงชี้ถึงการไมไดรับโอกาสทาง
การศกึษาที่เสมอภาคกับผูอ่ืน 

2. เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือเด็กกําพรา หมายถึง เด็กที่มารดา
คลอดทิ้งไวในโรงพยาบาลหรือตามสถานที่ตาง ๆ รวมไป
ถึงเด็กท่ีบิดามารดาปลอยทิ้งไวใหมีชีวิตอยูลําพังหรืออยู
กับบุคคลอ่ืน โดยไมไดรับการเลี้ยงดูจากบิดามารดา ทั้งนี้ 
อาจมีสาเหตุจากปญหาการหยารางหรือครอบครัว
แตกแยก มีสภาพชีวิตอยูทามกลางความสับสน ขาด
ความรัก ความอบอุน ตลอดถึงเด็กที่ขาดผูอุปการะเลี้ยง
ดู อันเนื่องมาจากสาเหตุอื่น 

 มรณบัตรของบิดา/มารดา 
 หลักฐานจากสวนราชการที่เก่ียวของ เชน 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย 

 หลักฐานที่บ งชี้ ถึ งการไม ไดรับโอกาส    
ทางการศึกษาที่เสมอภาคกับผูอ่ืน 

3. เด็กที่ถูกทํารายทารุณ หมายถึง เด็กที่ถูกลวงละเมิดทาง
เพศ ทางรางกายหรือทางจิตใจ ชีวิตอยูอยางไมเปนสุข 
ระแวง หวาดกลัว เนื่องจากถูกทํารายทารุณ ถูกบีบคั้น 
กดดัน จากบิดามารดา หรือผูปกครอง 

 หลักฐานจากสวนราชการที่เก่ียวของ เชน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย 

 หลักฐานที่บ งชี้ ถึ งการไม ไดรับโอกาส    
ทางการศึกษาที่เสมอภาคกับผูอ่ืน 

4. ผูพนโทษ หมายถึง ผูที่ไดรับการปลดปลอยจากเรือนจํา
หรือทัณฑสถาน ไดรับการพักการลงโทษ ลดวันตองโทษ
จําคุก อภัยโทษ และไดรับการปลดปลอยเมื่อจําคุกครบ
กําหนดตามคําพิพากษาของศาล รวมทั้งผูพนจากการคุม
ประพฤติ ผูพนจากการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ

 เอกสารรับรองการพนโทษ 
 หลักฐานที่บ งชี้ ถึ งการไม ไดรับโอกาส    

ทางการศึกษาที่เสมอภาคกับผูอ่ืน 
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ลักษณะ/ประเภทผูดอยโอกาส เอกสารหลักฐานสนับสนุนการพจิารณา 

ติดตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  
พ.ศ. 2545 

5. เด็กที่ไดรับผลจากโรคเอดสหรือโรคติดตอรายแรงท่ี
สังคมรังเกียจ หมายถึง เด็กที่ติดเชื้อเอดส หรือมีบิดา
มารดาเจ็บปวยดวยโรคเอดส เปนเด็กที่ถูกสังคมรังเกียจ 
เปนเหตุใหเด็กไมสามารถเขารับการศึกษาหรือบริการอื่น 
ๆ รวมกับเด็กปกติท่ัวไปได 

 ใบรับรองแพทย 
 หลักฐานที่บ งชี้ ถึ งการไม ไดรับโอกาส    

ทางการศึกษาที่เสมอภาคกับผูอ่ืน 

6. ผู ติ ด เชื้ อ  HIV ผู ป วย เอดส  และครอบครั วผู ได รับ
ผลกระทบ 
 ผูติดเชื้อ HIV หมายถึง บุคคลที่มีกลุมอาการของโรคที่

เกิดกับระบบภูมิคุมกันของรางกายเสื่อมหรือบกพรอง 
ซึ่งเกิดข้ึนมาภายหลังไมไดเปนมาแตกําเนิด โดยมี
ส า เ ห ตุ ม า จ า ก เ ชื้ อ ไ ว รั ส  Human Immune 
Deficiency Virus 

 ผูปวยเอดส หมายถึง ผูไดรับเชื้อเอดสแลว และเมื่อ
ร างกายออนแอ ระบบภู มิคุม กันเสื่อมหรือไมมี
ภูมิคุมกันของรางกาย เกิดการติดเชื้อโรคอ่ืน ๆ ไดงาย 

 ผูไดรับผลกระทบจากผูติดเชื้อ HIV และผูปวยเอดส 
หมายถึง ครอบครัวของผูติดเชื้อ HIV และ ผูปวยเอดส 

 ใบรับรองแพทย 
 หลักฐานที่บ งชี้ ถึ งการไม ไดรับโอกาส    

ทางการศึกษาทีเ่สมอภาคกับผูอ่ืน 

7. ผูพิการ  

บุคคลที่มีความบกพรองทางการเห็น ไดแก บุคคลที่
สูญเสียการเห็นตั้งแตระดับเล็กนอยจนถึงตาบอดสนิท 
ซึ่งแบงเปน 2 ประเภทดังนี้ 

 คนตาบอด หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นมาก จน
ตองใชสื่อสัมผัสและสื่อเสียงหากตรวจวัดความชัด
ของสายตาขางดีเมื่อแกไขแลว อยูในระดับ 6 สวน 
60 (6/60) หรือ 20 สวน 200 (20/200) จนถึงไม
สามารถรับรูเรื่องแสง 

 คนเห็นเลือนราง หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็น 
แตยังสามารถอานอักษรตัวพิมพขยายใหญดวย
อุปกรณเครื่องชวยความพิการหรือเทคโนโลยีสิ่ง
อํานวยความสะดวก หากวัดความชัดเจนของสายตา
ขางดีเมื่อแกไขแลวอยูในระดับ 6 สวน 18 (6/18) 
หรือ 20 สวน 70 (20/70) 

 ใบรับรองแพทย 
 หลักฐานที่บ งชี้ ถึ งการไม ไดรับโอกาส  

ทางการศึกษาที่เสมอภาคกับผูอ่ืน 
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บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน ไดแก  บุคคลที่
สูญเสียการไดยินตั้งแตระดับหูตึงนอยจนถึงหูหนวก ซึ่ง
แบงเปน 2 ประเภท ดังนี ้

 คนหูหนวก หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการไดยินมากจน
ไมสามารถเขาใจการพูดผานทางการไดยินไมวาจะใส
หรือไมใสเครื่องชวยฟง ซึ่งโดย ทั่วไปหากตรวจการได
ยินจะมีการสูญเสียการไดยิน 90 เดซิเบลข้ึนไป 

 คนหูตึง หมายถึง บุคคลที่มีการไดยินเหลืออยูเพียง
พอท่ีจะไดยินการพูดผานทางการไดยิน โดยทั่วไปจะ
ใสเครื่องชวยฟง ซึ่งหากตรวจวัดการไดยินจะมีการ
สูญเสียการไดยินนอยกวา 90 เดซิเบลลงมาถึง 26  เด
ซิเบล 

บุคคลท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ไดแก บุคคลที่มี
ความจํากดัอยางชัดเจนในการปฏิบัติตน (Functioning) ใน
ปจจุบัน ซึ่ งมีลักษณะเฉพาะ คือ ความสามารถทาง
สติปญญาต่ํากวาเกณฑเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญ รวมกับ
ความจํากัดของทักษะการปรับตัวอีกอยางนอย 2 ทักษะ
จาก 10 ทักษะไดแก การสื่อความหมาย การดูแลตนเอง 
การดํารงชีวิตภายในบานทักษะทางสังคม/การมีปฏิสัมพันธ
กับผูอ่ืน การรูจักใชทรัพยากรในชุมชน การรูจักดูแลควบคุม
ตนเอง การนําความรูมาใชในชีวิตประจําวัน การทํางาน 
การใช เวลาวาง การรักษาสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัย ทั้งนี้ไดแสดงอาการดังกลาวกอนอายุ 18 ป 

บุคคลท่ีมีความบกพรองทางรางกาย หรือการเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ ซึ่งแบงเปน 2 ประเภท ดังนี ้

 บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย หรือการ
เคลื่อนไหว ไดแก บุคคลท่ีมีอวัยวะไมสมสวนหรือขาด
หายไป กระดูกหรือกลามเนื้อผิดปกติ มีอุปสรรคใน
การเคลื่อนไหวความบกพรองดังกลาว อาจเกิดจาก
โรคทางระบบประสาท โรคของระบบกลามเนื้อและ
กระดูกการไมสมประกอบ มาแตกําเนิดอุบัติเหตุและ
โรคติดตอ 

 บุคคลท่ีมีความบกพรองทางสุขภาพ ไดแก บุคคลที่มี
ความเจ็บปวยเรื้อรังหรือมีโรคประจําตัวซึ่งจําเปนตอง
ไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง และเปนอุปสรรคตอ
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การศึกษา ซึ่งมีผลทําใหเกิดความจําเปนตองไดรับ
การศกึษาพิเศษ 

บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู ไดแก บุคคลที่มี
ความผิดปกติในการทํางานของสมองบางสวน ที่แสดงถึง
ความบกพรองในกระบวนการเรียนรูท่ีอาจเกิดขึ้นเฉพาะ
ความสามารถดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน คือ การอาน 
การเขียน การคิดคํานวณ ซึ่งไมสามารถเรียนรูในดานที่
บกพรองไดทั้งท่ีมีระดับสติปญญาปกติ 

บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการพูดและภาษา ไดแก บุคคล
ที่มีความบกพรองในการเปลงเสียงพูด เชน เสียงผิดปกติ
อัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติหรือบุคคลที่มี
ความบกพรอง ในเรื่องความเขาใจหรือการใชภาษาพูด การ
เขียนหรือระบบสัญลักษณอ่ืนที่ใชในการติดตอสื่อสาร ซึ่ง
อาจเก่ียวกับรูปแบบ เนื้อหาและหนาที่ของภาษา 

บุคคลท่ีมีความบกพรองทางพฤติกรรม หรืออารมณ ไดแก 
บุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติเปนอยางมาก และ
ปญหาทางพฤติกรรมนั้นเปนไปอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนผลจาก 
ความบกพรองหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในสวน
ของการรับรูอารมณหรือความคิดเชน โรคจิตเภท โรค
ซึมเศรา โรคสมองเสื่อม เปนตน 

บุคคลออทิสติก ไดแก บุคคลที่มีความผิดปกติของระบบการ
ทํางานของสมองบางสวนซึ่งสงผลตอความบกพรองทาง
พัฒนาการดานภาษา ดานสังคมและการปฏิสัมพันธทาง
สังคม และมีขอจํากัดดานพฤติกรรม หรือมีความสนใจจํากัด
เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความผิดปกตินั้นคนพบไดกอน
อายุ 30 เดือน 

บุคคลพิการซอน ไดแก บุคคลที่มีสภาพความบกพรองหรือ
ความพิการมากกวาหนึ่งประเภทในบุคคลเดียวกัน 

*ลักษณะ/ประเภทของผูดอยโอกาสแหลงขอมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
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5. การคดัเลือก 

สถานศึกษาที่เขารวมโครงการจะแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาจากใบสมัครที่กรอกขอมูล

และแนบเอกสารครบถวนเทานั้น (โปรดตรวจสอบหลักฐานที่ตองใชในการสมัครอยางละเอียด) ทั้งนี้

สถาบันการศึกษาสายอาชีพที่เขารวมโครงการ จะมีกระบวนการตรวจสอบการขาดแคลนทุนทรัพย และการ

ประเมินศักยภาพและความเหมาะสมของผูรับทุนในการศึกษาตอสายอาชีพดวย  

6. ขอมูลการติดตอสอบถาม 

สอบถามขอมูลเก่ียวกับโครงการฯ ท่ีสายดวน โทร. 02-079-5475 กด 2 ในวันและเวลาราชการ  
อีเมล EEC.Inovation@EEF.or.th 

 

หมายเหตุ เม่ือรับทุนจากโครงการนี้ ผูรับทุนตองยุติการรับทุนอ่ืนของภาครัฐที่มีลักษณะซ้ําซอนกัน ซึ่งรวมถึง

การกูยืมจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
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คําอธิบาย 

โครงการสงเสริมนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยเพ่ือศึกษาตอสายอาชีพชั้นสูงใน “โครงการทุน
นวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ในความรวมมือสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
EEC” ประกอบดวย 4 สวน ไดแก  

สวนที่ 1 ใบสมัคร   

สวนที่ 2 แบบฟอรมการคดักรองและการรับรองผูขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาส  

กรณีที่เปนนักศึกษายากจน 

 แบบสายอาชีพ 01 แบบรับรองขอมูลขาดแคลนทุนทรัพย (จํานวน 3 หนา) 

หนาที่ 1 แบบฟอรมแสดงและการรับรองรายไดครอบครัวและสถานะครัวเรือน จากบิดา/มารดา/

ผูปกครอง  

หนาที่ 2 แบบฟอรมการรับรองขอมูลการขาดแคลนทุนทรัพย จากผูอํานวยการสถานศึกษา/ครูประจําชั้น 

หนาที่ 3 แบบฟอรมการรับรองขอมูลการขาดแคลนทุนทรัพย จากเจาหนาที่ของรัฐในตําบล 

กรณีที่เปนนักศึกษาดอยโอกาส 

 แบบสายอาชีพ 02 แบบการรับรองขอมูลการดอยโอกาส (จํานวน 2 หนา) 

หนาที่ 1-2 แบบฟอรมการรับรองขอมูลการดอยโอกาส จากครูประจําชั้น/อาจารยที่ปรึกษา, บิดา/มารดา/

ผูปกครอง และ เจาหนาที่ของรัฐในตําบล 

สวนที่ 3 แบบฟอรมการรับรองผลการเรียนและความเหมาะสมของนักศึกษา 

สวนที่ 4 หลักฐานหรือเอกสารประกอบการขอรับทุน  

ผูสมัครขอรับทุนการศึกษาควรศึกษาเอกสาร และกรอกขอมูลใหครบถวนชัดเจนเพ่ือประโยชนตอการ

พิจารณา และตรวจสอบความถูกตองของเอกสารกอนนําสง 

เอกสารสําหรับผูสมัครขอรับทุนการศึกษา 
  ใบสมคัร 
  แบบฟอรมการคัดกรองและการรับรองผูขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาส 

( ) แบบสายอาชีพ 01 กรณีท่ีเปนนักศึกษายากจน 
( ) แบบสายอาชีพ 02 กรณีที่เปนนักศึกษาดอยโอกาส 

  แบบฟอรมการรับรองผลการเรียนและความเหมาะสมของนักศกึษา 
หลักฐานหรือเอกสารประกอบการขอรับทุนท่ีแนบมาพรอมใบสมัคร 
 ใบรายงานผลการศึกษา  
 สําเนาบตัรประชาชนของนักศึกษา พรอมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถกูตอง 
 สําเนาทะเบียนบานของนักศึกษา พรอมเซ็นช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 
 สําเนาทะเบียนบานของผูปกครอง พรอมเซ็นช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 
 เอกสารอื่น ๆ (ถามี) 
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สวนที่ 1 ใบสมัคร 
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ใบสมัครสําหรับศึกษาขอรับทุน  

“โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 

ในความรวมมือสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC” 

ป 2563 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) 

  

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

ชื่อ-สกุล (ENG) …………………………………………………………………….…………………………. 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน   
 

ปจจุบันกําลังศึกษา/จบการศึกษาในระดับชั้น 

  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

  หลักสูตรเทียบเทาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (โปรดระบุ) ………………………………………………………. 
 

ชื่อสถานศึกษาที่กําลังศึกษาอยู/จบจากสถานศึกษา ………………………………..…………………………..……………….. 

 

คุณสมบัติผูสมัคร 

1. เปนผูสมัครเปนผูขาดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาส มีลักษณะตรงกับขอใดขอหนึ่งตอไปนี ้

 ครอบครัวมีฐานะยากจน โดยมีขอมูลการคัดกรองการขาดแคลนทุนทรัพย (ตามแบบสายอาชีพ 01)       

โดยม ีผูรับรอง 3 คน 

 เปนผูดอยโอกาส ผูสมัครมีลักษณะใดที่เปนอุปสรรคสําคัญที่สุดตอโอกาสการศึกษา โดยมีหลักฐานแสดง

จากสถานศึกษาและมีผูรับรอง 3 คน (ตามแบบสายอาชีพ 02) มีลักษณะตรงกับขอใดขอหนึ่งตอไปนี ้

( ) เด็กเรรอน ไมมีที่อยูอาศัยพักพิงเปนหลักแหลงแนนอน  

( ) เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือเด็กกําพรา  

( ) เด็กที่ถูกทํารายทารุณ  

( ) ผูพนโทษจากเรือนจําหรือทัณฑสถาน  

( ) เด็กที่ไดรับผลจากโรคเอดสหรือโรคติดตอรายแรง  

( ) ผูติดเชื้อ HIV  

( ) ผูพิการ 

ติดรูปถายผูสมัคร

ขอรับทุน  
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2. เปนผูสมัครมีศักยภาพสูงท่ีจะศึกษาตอในระดับสูงขึ้น  (ตามแบบการรับรองผลการเรียนและความ

เหมาะสม ของนักศึกษา ในสวนที่ 3 ที่ครูประจําชั้น/อาจารยท่ีปรึกษา หรือผูอํานวยการสถานศึกษาออกให)  

  มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดชวงชั้น (5 ภาคการศึกษา) ไมต่ํากวา 2.75 

  ภาคเรียนสุดทายมีเกรดไมต่ํากวา 3.00  
  

3. เปนผูมีความสามารถพิเศษโดดเดนที่ผูขอรับทุนสมัครเขาศึกษา ไดแก ดานทักษะฝมือและเชิงนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ ภาษา  

  เปนผูมีความสามารถพิเศษโดดเดนที่ผูขอรับทุนสมัครเขาศึกษา ไดแก ดานทักษะฝมือ และเชิง

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ภาษา โดยไดรับรางวัล ระดับจังหวัด/กลุมจังหวัด หรือมีหลักฐานยืนยัน ภายใน

ระยะเวลา 3 ป เชน เคยเขารวมประกวดและมีชิ้นงานอยางนอยในระดับจังหวัด/กลุมจังหวัด หรือมี

ผลงานมีการใชประโยชนไดจริงในเชิงพาณิชย 
 

1) การประกวด/การทําโครงงานชื่อ……………………………………………………………...……………………………… 

การเขารวมแขงขันและไดรับรางวลั       ชนะเลิศอันดับที่ 1       อันดับที่ 2         อันดับที่ 3                    

 อื่น ๆ ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ระดับจังหวัดชื่อ……………………………………………………..………………………………………………………………. 

จากหนวยงาน……………………………………………………………….………………………..…… ป……..……………… 

 ชนะเลิศอันดับที่ 1       อันดับที่ 2         อันดับที่ 3                     

ระดับกลุมจังหวัดชื่อ………………………………………….…..………………………………………………………………. 

จากหนวยงาน……………………………………………………………….………………………..…… ป……..……………… 

 

2) การประกวด/การทําโครงงานชื่อ……………………………………………………………...……………………………… 

การเขารวมแขงขันและไดรับรางวัล       ชนะเลิศอันดับที่ 1       อันดับที่ 2         อันดับที่ 3                    

 อื่น ๆ ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ระดับจังหวัดชื่อ……………………………………………………..………………………………………………………………. 

จากหนวยงาน……………………………………………………………….………………………..…… ป……..……………… 

 ชนะเลิศอันดับที่ 1       อันดับที่ 2         อันดับที่ 3                     

ระดับกลุมจังหวัดชื่อ……………………….……………………..………………………………………………………………. 

จากหนวยงาน……………………………………………………………….………………………..…… ป……..……………… 
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3) การประกวด/การทําโครงงานชื่อ……………………………………………………………...……………………………… 

การเขารวมแขงขันและไดรับรางวัล       ชนะเลิศอันดับที่ 1       อันดับที่ 2         อันดับที่ 3                    

 อื่น ๆ ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ระดับจังหวัดชื่อ……………………………………………………..………………………………………………………………. 

จากหนวยงาน……………………………………………………………….………………………..…… ป……..……………… 

 ชนะเลิศอันดับที่ 1       อันดับที่ 2         อันดับที่ 3                     

ระดับกลุมจังหวัดชื่อ……………………………………………………..……….………………………………………………. 

จากหนวยงาน……………………………………………………………….………………………..…… ป……..……………… 

 
4. คุณสมบัติเฉพาะ 

 เปนผูท่ีมีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู มีความสนใจ 

 เปนผูท่ีมีความถนัด และมีเจตคติที่ดีตอการเรียนสายอาชีพ  
 

กิจกรรมที่เก่ียวของกับสายอาชีพที่เคยเขารวม (เชน การทําโครงงาน   

การฝกประสบการณกับผูประกอบการ การเขารวม/ชนะประกวด     

อยางนอยระดับสถาบันการศกึษา) 

หนวยงาน ป 

   

   
 

 เปนผูท่ีมีมีประสบการณในการทํากิจกรรมสรางสรรคเพ่ือสวนรวม 

กิจกรรมสรางสรรคเพื่อสวนรวม หนวยงาน ป 

   

   
 

 เปนผูท่ีมีไมมีพฤติกรรมที่สอวาจะเปนอุปสรรคตอการศึกษาในระหวางรับทุน 
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ขอมูลท่ัวไป 

1. ประวัติสวนตัวผูสมัครขอรับทุน 

1.1 วัน เดือน ป ที่เกิด………………………………………………….………….………อายุ……………….…ป………..…เดือน  

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

 

1.2 ขอมูลการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถานศึกษา 

ผลการเรียนสะสม  

5 ภาคการศึกษา  

(ถึงปจจุบนั) 

ประถมศึกษาหรือเทียบเทา   

มัธยมศกึษาตอนตนหรือเทียบเทา   

มัธยมศกึษาตอนปลายหรือ

เทียบเทา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

  

ผลการเรียนภาคเรียนสุดทาย ………………………………………………………………………………………………………… 

1.3 ที่อยูตามบัตรประจําตัวประชาชน บานเลขที…่………………..………หมูที่..……….……ซอย………………………. 

ถนน…………………………………………………………. แขวง/ตําบล…………..………………………………..………………….. 

เขต/อําเภอ………………………………………………………….จังหวัด…………………………………………..…………………… 

รหัสไปรษณีย……………….……………………….…… โทรศัพท…………..…………….……………………………………………  

 

1.4 ที่อยูปจจุบัน (กรณีที่อยูไมตรงกับบัตรประจําตัวประชาชน) บานเลขที่……………..…….หมูที…่……………… 

ซอย………………………….ถนน……………………………………………. แขวง/ตําบล……………..…………………………….. 

เขต/อําเภอ………………………………………………………….จังหวัด…………………………………………..…………………… 

รหัสไปรษณีย……………….……………………….…… โทรศัพท…………..…………….……………………………………………  

 

1.5 ภาระงานความรับผิดชอบของนักศึกษาที่มีตอครอบครัว (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 ชวยงานบาน    ชวยคนดูแลคนเจ็บปวย/พิการ   ชวยคาขายเล็ก ๆ นอย ๆ  

 ทํางานแถวบาน (รับจางทั่วไป)      ชวยงานในนาไร   

 อื่นระบุ....................................................................................................................................................... 
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2. ครอบครัว/ผูปกครอง 

2.1 ชื่อ-สกุล บิดา………………………………………………………………………………………….…อายุ ……………….……ป

เลขประจําตัวบัตรประชาชนของบิดา……….............................................................................................. 

สัญชาติของบิดา  ไทย         อ่ืน ๆ ระบุ.................................................................................. 

  มีชีวิตอยู    ถึงแกกรรม    ไมทราบ     อาชีพของบิดา ………….………………………..………… 

สถานที่ทํางานของบิดา…..……..........……….…………………….…………………..……....……………..…….....……….   

โทรศพัทมือถือของบิดา………………………………...…..รายไดเฉลี่ยตอเดือนของบิดา………………..…......บาท 

  เคยลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ (ลงทะเบียนคนจน)  

การศกึษาสูงสุดของบิดา  ไมไดรับการศึกษา   ไมจบชั้นประถมศึกษา       

 ประถมศึกษา     มัธยมตน        มัธยมปลาย     

 ปวช.      ปวส./อนุปริญญา     ปริญญาตรี      สูงกวาปริญญาตร ี 
 

2.2 ชื่อ-สกุล มารดา………………………………………………….…………………………………………อายุ …………………ป 

เลขประจําตัวบัตรประชาชนของมารดา.................................................................................................... 

สัญชาติของมารดา  ไทย         อ่ืน ๆ ระบุ................................................................................... 

  มีชีวิตอยู    ถึงแกกรรม    ไมทราบ     อาชีพของมารดา ………….………………………..……… 

สถานที่ทํางานของมารดา …..……..........……….…………………….……………..……....……………..…….....……….   

โทรศัพทมือถือของมารดา…………………………...…..รายไดเฉลี่ยตอเดือนของมารดา……………..…......บาท 

  เคยลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ (ลงทะเบียนคนจน)  

การศกึษาสูงสุดของบิดา  ไมไดรับการศึกษา   ไมจบชั้นประถมศึกษา       

 ประถมศึกษา     มัธยมตน        มัธยมปลาย     

 ปวช.      ปวส./อนุปริญญา     ปริญญาตรี      สูงกวาปริญญาตร ี 
 

2.3 ผูปกครอง คือ  บิดา (ไมตองใหขอมูลซ้ํา)  มารดา (ไมตองใหขอมูลซ้ํา)  อื่น ๆ โปรดใหขอมูล  

ชื่อ-สกุลผูปกครอง ………………………………………………..…………………………………………อาย…ุ…….………ป 

เลขประจําตัวบัตรประชาชนของผูปกครอง..............................................................................................

สัญชาติของผูปกครอง  ไทย         อื่น ๆ ระบุ.................................................................... 

  มีชีวิตอยู     ถึงแกกรรม     ไมทราบ    อาชีพของผูปกครอง ………….……….……… 

สถานที่ทํางานของผูปกครอง…..……..........…...…………………….……………..……....……………..…….....……….   

โทรศพัทมือถือของผูปกครอง ………………………….....รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูปกครอง ……..…......บาท 

  เคยลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ (ลงทะเบียนคนจน)  

การศกึษาสูงสุดของผูปกครอง  ไมไดรับการศึกษา   ไมจบชั้นประถมศึกษา       

 ประถมศึกษา     มัธยมตน        มัธยมปลาย     

 ปวช.      ปวส./อนุปริญญา     ปริญญาตรี      สูงกวาปริญญาตร ี 
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2.4 สถานภาพครอบครัว (บิดา-มารดา) 

 สมรส – จดทะเบียน   

 สมรส – ไมจดทะเบียน 

 แยกกันอยูชั่วคราว  

 หยาราง (กรณจีดทะเบียนสมรสและไมจดทะเบียนสมรส) 

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………..………………………………. 
 

2.5 ความชวยเหลือที่ครอบครัวเคยไดรับในป 2562 

 ไมไดรับความชวยเหลือ       

 ไดรับความชวยเหลือ  

โดยเลือกความชวยเหลือครอบครัวเคยไดรับ (สามารถระบุไดมากกวา 1 ขอ) ดังนี้ 

( ) เงินสงเคราะห     ( ) เงินทุนประกอบอาชีพ    ( ) เงนิซอมแซมบาน   

( ) เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ    ( ) เบี้ยความพิการ      ( ) เครื่องชวยความพิการ      

( ) โรงเรียนพักนอน     ( ) สวัสดิการจากโครงการสวัสดิการแหงรัฐ ( ) เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด    

( ) สวัสดิการภาครัฐ ระบุ...................................................................................................................... 

( ) สวัสดิการภาคเอกชน ระบุ................................................................................................................ 

( ) อื่น ๆ  ระบุ......................................................................................................................................... 
 

2.6 ขาพเจามีพ่ีนองรวมบิดา-มารดา ………... คน (รวมทั้งผูขอทุน) ผูขอทุนเปน บุตร-ธิดา  คนท่ี ………... 

โปรดระบุขอมูลพี่นองรวมบิดา-มารดา (กําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา/มีงานทํา/ไมมีงานทํา)  

ลําดับที่ ............. เพศ................ ชื่อ-สกุล........................................................................................... อายุ.......ป 

 กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น…………...……….ศึกษาอยูที่สถาบัน…………………..…………………………………………………….. 

 สําเร็จการศึกษา โดยมีระดับการศึกษาสูงสุด.....................จบการศึกษาจาก...........................................................................  

การมีงานทํา (มี ใหระบุอาชีพ/ไมมี) ....................................................................................รายได.............................บาท/เดอืน

สถานที่ทํางาน........................................................................................................................................................................................... 

ลําดับที่ ............. เพศ................ ชื่อ-สกุล........................................................................................... อายุ.......ป 

 กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น…………...……….ศึกษาอยูที่สถาบัน…………………..…………………………………………………….. 

 สําเร็จการศึกษา โดยมีระดับการศึกษาสูงสุด.....................จบการศึกษาจาก...........................................................................  

การมีงานทํา (มี ใหระบุอาชีพ/ไมมี) ....................................................................................รายได.............................บาท/เดอืน

สถานที่ทํางาน........................................................................................................................................................................................... 
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ลําดับที่ ............. เพศ................ ชื่อ-สกุล........................................................................................... อายุ.......ป 

 กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น…………...……….ศึกษาอยูที่สถาบัน…………………..…………………………………………………….. 

 สําเร็จการศึกษา โดยมีระดับการศึกษาสูงสุด.....................จบการศึกษาจาก...........................................................................  

การมีงานทํา (มี ใหระบุอาชีพ/ไมมี) ....................................................................................รายได.............................บาท/เดอืน

สถานที่ทํางาน........................................................................................................................................................................................... 

 

ลําดับที่ ............. เพศ................ ชื่อ-สกุล........................................................................................... อายุ.......ป 

 กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น…………...……….ศึกษาอยูที่สถาบัน…………………..…………………………………………………….. 

 สําเร็จการศึกษา โดยมีระดับการศึกษาสูงสุด.....................จบการศึกษาจาก...........................................................................  

การมีงานทํา (มี ใหระบุอาชีพ/ไมมี) ....................................................................................รายได.............................บาท/เดอืน

สถานที่ทํางาน........................................................................................................................................................................................... 

 

ลําดับที่ ............. เพศ................ ชื่อ-สกุล........................................................................................... อายุ.......ป 

 กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น…………...……….ศึกษาอยูที่สถาบัน…………………..…………………………………………………….. 

 สําเร็จการศึกษา โดยมีระดับการศึกษาสูงสุด.....................จบการศึกษาจาก...........................................................................  

การมีงานทํา (มี ใหระบุอาชีพ/ไมมี) ....................................................................................รายได.............................บาท/เดอืน

สถานที่ทํางาน........................................................................................................................................................................................... 
 

ลําดับที่ ............. เพศ................ ชื่อ-สกุล........................................................................................... อายุ.......ป 

 กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น…………...……….ศึกษาอยูที่สถาบัน…………………..…………………………………………………….. 

 สําเร็จการศึกษา โดยมีระดับการศึกษาสูงสุด.....................จบการศึกษาจาก...........................................................................  

การมีงานทํา (มี ใหระบอุาชีพ/ไมมี) ....................................................................................รายได.............................บาท/เดือน

สถานที่ทํางาน........................................................................................................................................................................................... 

 

ลําดับที่ ............. เพศ................ ชื่อ-สกุล........................................................................................... อายุ.......ป 

 กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น…………...……….ศึกษาอยูที่สถาบัน…………………..…………………………………………………….. 

 สําเร็จการศึกษา โดยมีระดับการศึกษาสูงสุด.....................จบการศึกษาจาก...........................................................................  

การมีงานทํา (มี ใหระบุอาชีพ/ไมมี) ....................................................................................รายได.............................บาท/เดอืน

สถานที่ทํางาน........................................................................................................................................................................................... 
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3. คร/ูอาจารยทีอ่างอิงได  

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

ที่อยู……………………………....…………………………………………………………………………………………………………….. 

โทรศพัทมือถือ……………………………………………..Email………………………………………………………………………. 

 

4. ความคาดหวังและแรงบันดาลใจในการศึกษาตอสายอาชีพ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 1)  ขาพเจายินยอมเมื่อรับทุนจากโครงการนี้ ขาพเจาตองยุติการรับทุนอ่ืนของภาครัฐที่มีลักษณะ

ซ้ําซอนกัน ดังนี้  

   กองทุนเงินใหเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

   ทุนอ่ืนของภาครัฐที่มีลักษณะซ้ําซอนกัน (โปรดระบุรายละเอียด) ……………..………………………… 

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

  2)  ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่กรอกไวในใบสมัครและหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครนี้     

เปนความจริงทุกประการ โดยขาพเจายินยอมใหมีการตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับสภาพของ

ครอบครัวและตัวขาพเจา  
 

 

ลงชื่อ …………………………………………………………… 

       (………………………………………………………….) 

ผูสมัครขอรับทุน 

วันที ่ ……….…/………………….………./……….……. 
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สวนที่ 2  

แบบฟอรมการคัดกรองและการรับรองผูขาดแคลนทุนทรัพย 

และดอยโอกาส  

 
แบบฟอรมการคัดกรองและการรับรองขอมูลการขาดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาส แบงออกเปน 2 

กรณี โดยใหกรอกตามแบบฟอรมที่ตรงกับคุณสมบัติของผูสมัครขอรับทุน เพียงหนึ่งกรณีเทานั้น 

 

  กรณีที่เปนนักศึกษายากจน 

 แบบสายอาชีพ 01 (จํานวน 3 หนา)   

หนาที่ 1  แบบฟอรมแสดงและการรับรองรายไดครอบครัวและสถานะครัวเรือน  

จากบิดา/ มารดา /ผูปกครอง 

หนาที่ 2  แบบฟอรมการรับรองขอมูลการขาดแคลนทุนทรัพย  

จากผูอํานวยการสถานศึกษา/ครูประจําชั้น 

หนาที่ 3   แบบฟอรมการรับรองขอมูลการขาดแคลนทุนทรัพย จากเจาหนาที่ของรัฐในตําบล 

 

  กรณีที่เปนนักศึกษาดอยโอกาส 

 แบบสายอาชีพ 02 (จํานวน 2 หนา)  

หนาที่ 1-2 แบบฟอรมการรับรองขอมูลการดอยโอกาส  

 จากครูประจําชั้น/อาจารยที่ปรึกษา, บิดา/มารดา/ผูปกครอง และเจาหนาที่ของรัฐในตําบล 
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แบบสายอาชีพ 01 

กรณีที่เปนนักศึกษายากจน 
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แบบคัดกรองความยากจน 

( ผาน Application ของ กสศ. ) 

แบบฟอรมแสดงและการรับรองรายไดครอบครัวและสถานะครัวเรือน 

จากบิดา/ มารดา /ผูปกครอง 

 

 

 

    สถาศึกษาที่สมัคร............................................................................. สาขาวชิา ………………………………………………………………..………….…..... 

 

1. ชื่อนกัศึกษา……………………………………..…....…………….....นามสกุล…………………………………..... จบการศกึษาระดับชั้น ……………………………. 

เลขทีบ่ัตรประชนชน                                                                                         

       เคยกูยืมเงินจากกองทุนเงนิใหกูยมืเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

       ไมมผีูปกครอง/กําพรา  

ชื่อผูปกครองนักศึกษา………………….....………………..…..... นามสกุล…………………………………….....ความสัมพันธกบันักศกึษา……............................…..….... 

การศกึษาสูงสุด……………….................................................................................................... เบอรโทรศัพทที่ติดตอได…….............…..…....……...............…. 

เลขบัตรประชาชน/บัตรที่ราชการออกให                                                                             ไมมีบัตรประจําตวัประชาชน 

 เคยลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ (ลงทะเบียนคนจน)    
 

 

2. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมตัวนกัศกึษา) …………… คน มีรายละเอียดดังน้ี 

คนที ่ ชื่อ-นามสกลุ 

เลขบัตร

ประจําตัว

ประชาชน

/เลขบัตร

ที่ทาง

ราชการ 

ออกให 

ความ 

สัมพันธ

กับ 

นักศกึษา 

อาย ุ

ความ

พิการทาง

รางกาย

และ

สติปญญา 

(ใสเครื่อง 

หมาย 

หรือ -) 

รายไดเ้ฉลียตอ่เดือนแยกตามประเภท  (บาท/เดือน) 

รายไดร้วม 

เฉลียตอ่

เดือน 

คาจาง

เงิน 

เดือน 

 

 

  

ประกอบ

อาชีพ

ทางการ

เกษตร 

(หลังหัก

คาใชจาย) 

ธุรกิจ

สวนตัว 

(หลังหัก

คาใช 

จาย) 

  

สวัสดิการจากรฐั/

เอกชน 

(เงินบํานาญ, เบ้ีย

ผูสูงอาย,ุ อุดหนุน

เด็กแรกเกิด, 

เงินคนพกิาร, 

เงินคนจน,อื่น ๆ 

รายได

จากแหลง

อื่น (เงนิ

โอนจาก

ครอบครัว

, คาเชา 

และอืน่ๆ)  
1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

รวมรายไดครัวเรือน (รายการท่ี 1 - 10)    

รายไดครัวเรือนเฉลี่ยตอคน (รวมรายไดครัวเรือน หารดวยจํานวนสมาชิกท้ังหมด จากขอ 2)    
 

 

3. ขอมูลสถานะของครัวเรือน กรอกเฉพาะบุคคลที่อาศยัในบานปจจุบัน (ใสเครื่องหมาย เฉพาะหนาขอที่ตรงกับความเปนจริง เลือกไดมากกวา 1 คาํตอบ) 

 

รูปถาย 

นักศึกษา 

แบบสายอาชีพ 01 หนา 1/3 
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3.1 ครัวเรอืนมีภาระพึ่งพิง  มีคนพิการ/เจ็บปวยเร้ือรัง  ผูสูงอายุเกินกวา 60 ป       

 เปนพอ/แมเลี้ยงเดี่ยว  มีคนอาย ุ15-65 ปที่วางงาน (ที่ไมใชนักศึกษา) 

3.2 การอยูอาศัย  อยูบานตนเอง/เจาของบาน  อยูกับผูอื่น/อยูฟรี  

  อยูบานเชา จายคาเชาเดือนละ ……………….….…….. บาท  

3.3 สภาพที่อยูอาศยั  มีสภาพทรดุโทรม/ไมปลอดภัย/ทาํจากวัสดุทองถ่ิน (ไมไผ ใบจากหรอืวัสดุเหลือใช) 

  ไมมีหองสวมในที่อยูอาศัยและบริเวณบาน  

3.4 ที่ดินทําการเกษตร (รวมเชา)  ไมมีที่ดินทํากิน    มีที่ดินทํากินได ไมเกิน 1 ไร     มีที่ดินทํากินได 1 ถึง 5 ไร    มีที่ดินทํากินไดเกิน 5 ไร 

3.5 แหลงนํ้าดื่ม/น้ําใช         น้ําบอ/น้ําฝน/น้ําประปาภูเขา/แมน้ําลําธาร      น้ําบาดาล       น้ําประปา       อื่น ๆ 

3.6 แหลงไฟฟาหลัก  ไมมีไฟฟาหรอืเครื่องกําเนิดไฟฟา     ใชเครื่องปนไฟ               ใชไฟตอพวง   ใชไฟมิเตอรและอื่น ๆ 

3.7 ยานพาหนะในครัวเรือน  รถยนตนั่งสวนบุคคล     [   อายกุารใชงานเกิน 15 ป   ไมเกิน 15 ป  ] 

 รถปกอพั/รถบรรทุกเล็ก/รถตู   [   อายุการใชงานเกิน 15 ป   ไมเกิน 15 ป  ] 

 รถไถ/รถเกี่ยวขาว/รถประเภทเดียวกัน      รถจักรยานยนต      เรือยนต 

3.8 ของใชในครวัเรอืน ( ที่ใชงานได )     แอร       โทรทัศน        คอมพิวเตอร       ตูเย็น     เครื่องซักผา 

 

 

สถานภาพครอบครัว ภาพถายบาน และการเดินทาง 
 

สถานภาพครอบครัว  อาศัยอยูกับพอ/แม      อาศัยอยูกับญาต ิ     อาศัยอยูกับมูลนิธ/ิวัด/โรงเรียนพักนอน/นายจาง      

                    พอ/แมหยาราง อาศัยอยูกับ.........................   พอเสยีชีวิต อาศัยอยูกับ.............................  แมเสียชีวิต  อาศยัอยูกับ........................... 

ที่ตั้งบานนักศึกษา บานเลขที่...................หมูที่...................ตรอก/ซอย......................ถนน................................................ตําบล.....................................................

อําเภอ/เขต..............................................................จังหวัด..................................................................................รหัสไปรษณีย................................................................ 

 

      รปูที ่1 ภาพถายภายนอกบานนกัศึกษา ( โดยมีนกัศึกษาอยูในภาพดวย )                รปูที่ 2 ภาพถายภายในบานนักศึกษา ( โดยมีนักศึกษาอยูในภาพดวย ) 

 

หมายเหตุ ถาหากไมมีบานอาศัยอยูกับมูลนิธิ วัด พักนอนในโรงเรียนหรือเดินทางมาเรียนจากประเทศเพื่อนบาน  ใหถายรูปมูลนิธิ วัด ที่พักนอนในโรงเรียนแทน 

(บานหรือที่พักประเภท วัด มูลนิธิ หอพัก โรงงาน อยูกับนายจาง) หรือ กรณีถายภาพบานไมไดเพราะบานอยูตางอําเภอ/ตางจังหวัด/ตางประเทศ หรือไมอนุญาต  

ใหถายภาพ ใหถายภาพนักศึกษาคูกับปายสถานศึกษาแทน 

 

 

 

 



 

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ป 2563 กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา (แบบฟอรมนีใ้ชวันที ่13 พ.ค. 2563 เปนตนไป)        23 

 

 

การเดินทาง ระยะทางจากบานไปสถานศกึษาที่สมัคร     กิโลเมตร   เมตร  

 การเดินทางมาสถานศกึษาที่สมัคร   เดิน             จักรยาน         รถจกัรยานยนต/รถยนต            

 รถรับสงของสถานศึกษา          เรือ          รถรับจาง/รถประจําทาง 

ใชเวลาเดินทาง  ชม       นาท ี คาใชจายในการเดินทาง   บาท/เดือน 

 
 

 

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวเปนจริง 

 

ลงช่ือ……………….…………………………………………………………… 

(                                                              ) 

ครู/อาจารยที่เยีย่มบาน 

วันที…่……./…………/……….… 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

การใหความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

 ขาพเจายินยอมใหกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลนี้ เพื่อวัตถุประสงคในการสรางความ  

เสมอภาค  ทางการศึกษา การชวยเหลือ หรือสนับสนุนเงินและคาใชจายใหแกผูขาดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาส หรือเพื่อการศึกษา วิจัย และพัฒนา         

องคความรูเพื่อใชในการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา รวมถึงเพื่อการดําเนินงานอื่น ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 5 แหง พ.ร.บ. กสศ. พ.ศ. 2561    

และให กสศ. ใชหรือเปดเผยขอมูลนี้ แกภาคีรวมดําเนินงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมไดดวย การใหความยินยอมนี้จะถอนความยินยอม           

ตามกฎหมายเสียเมื่อใดก็ได  โดยการแจงขอถอนความยินยอมเปนหนังสือให กสศ. พิจารณา 

          

 ลงชื่อ                                                          นักศึกษา 

(                                                          ) 



 

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ป 2563 กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา (แบบฟอรมนีใ้ชวันที ่13 พ.ค. 2563 เปนตนไป)        24 

 

 

 

 

แบบฟอรมการรับรองขอมูลการขาดแคลนทุนทรัพย  

จากผูอาํนวยการสถานศึกษา/ครูประจําชั้น/อาจารยที่ปรึกษา 

 

 

กรณีที่เปนนักศึกษายากจน 

การรับรองขอมูลการขาดแคลนทุนทรัพย ใหมีผูรับรอง 2 คน พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน และรับรองสําเนาถูกตอง ดังนี ้

 

ผูรับรอง คนท่ี 1 (ผูอาํนวยการสถานศึกษา/ครูประจําชั้น/อาจารยที่ปรึกษา)  

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………….......………………………………………………………………… 

เลขที่บัตรประชาชน  

ตําแหนง………………………………………..………สังกัดหนวยงาน………………....…………………………………………….….. 

Email……………………………………………….…. โทรศัพทมือถือ……………..………………………………………………………..  

  

ขอรับรองวา ชื่อ (ผูรับทุน) ……………………....…………………………………………….…................................ 

มีฐานะขาดแคลนทุนทรัพย และเปนผูท่ีมีผลการเรียนและทักษะท่ีดีในดาน......................................................... 

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

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

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

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

 

 

           ลงชื่อ .................................................................... ผูอํานวยการสถานศึกษา/ครูประจําชั้น/อาจารยท่ีปรึกษา                                  

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

         วันที่........../............................/.................... 
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โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ป 2563 กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา (แบบฟอรมนีใ้ชวันที ่13 พ.ค. 2563 เปนตนไป)        25 

 

 

แบบฟอรมการรับรองขอมูลการขาดแคลนทุนทรัพย 

จากเจาหนาที่ของรัฐในตําบล 

 

 

กรณีที่เปนนักศึกษายากจน 

การรับรองขอมูลการขาดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาส ใหมีผูรับรอง 2 คน พรอมแนบสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน และรับรองสําเนาถูกตอง ดังนี ้

ชื่อผูรับรอง คนที่ 2 (เจาหนาที่ของรัฐในตําบล) 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………………………………………. 

ตําแหนง  ขาราชการพลเรือนวิชาการ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือประเภททั่วไประดับชํานาญงาน  

      ข้ึนไป หรือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับเงินเดือนอันดับ คศ. 1 ขึ้นไป 

 กํานัน ผูใหญบาน หรือผูชวยผูใหญบาน 

 ผูบริหารทองถิ่น หรือ สมาชิกสภาทองถิ่น 

เลขที่บัตรประชาชน 

สังกัดหนวยงาน……………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

Email………………………………………………………. โทรศัพทมือถือ…………………………………………………………………..  

 

ขอรับรองวา ชื่อ (ผูรับทุน) ……………………....…………………………………………….…................................ 

อาศัยอยูบานเลขที่...................... หมูที่................... ซอย....................................... ถนน...................................... 

ตําบล.......................................... อําเภอ................................................. จังหวัด................................................ 

มีฐานะขาดแคลนทุนทรัพยและมีสถานภาพความเปนอยูที่เชื่อไดวาเปนผูขาดแคลนทุนทรัพย 

 
 

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

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

    วันที่........../........................./.................... 
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โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ป 2563 กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา (แบบฟอรมนีใ้ชวันที ่13 พ.ค. 2563 เปนตนไป)        26 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
แบบสายอาชีพ 02 

กรณีที่เปนนักศึกษาดอยโอกาส  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ป 2563 กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา (แบบฟอรมนีใ้ชวันที ่13 พ.ค. 2563 เปนตนไป)        27 

 

 
 

แบบสายอาชีพ 02 กรณีนักศึกษาดอยโอกาส 
 

แบบฟอรมการรับรองขอมูลการดอยโอกาส จากครูประจําชั้น/อาจารยที่ปรึกษา,  

บิดา/มารดา/ผูปกครอง และ เจาหนาที่ของรัฐในตําบล 

 

การรับรองขอมูลการดอยโอกาส ใหมีผูรับรอง 3 คน พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    

และรับรองสําเนาถูกตอง ดังนี ้

ผูรับรอง คนท่ี 1 (ครูประจําชั้น/อาจารยที่ปรึกษา) 

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

ตําแหนง.......................................................... ชื่อสถานศึกษา…………………...…..…………………….…………………… 

 

ผูรับรอง คนท่ี 2 (บดิา/มารดา/ผูปกครอง) 

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

ความสัมพันธ บิดา/มารดา/ผูปกครอง           เลขที่บัตรประชาชน  

ที่อยู……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….. 

Email………………………………………………………. โทรศัพทมือถือ…………………………………………………………………..  

 

ผูรับรอง คนท่ี 3 (เจาหนาที่ของรัฐในตําบล) 

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

ตําแหนง   ขาราชการพลเรือนวิชาการ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือประเภททั่วไประดับชํานาญงาน 

  ขึ้นไป หรือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับเงินเดือนอันดับ คศ. 1 ขึ้นไป 

 กํานัน ผูใหญบาน หรือผูชวยผูใหญบาน 

 ผูบริหารทองถิ่น หรือ สมาชิกสภาทองถิ่น 

สังกัดหนวยงาน ……………………………………………………….……………………....…………………………………………….….. 
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โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ป 2563 กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา (แบบฟอรมนีใ้ชวันที ่13 พ.ค. 2563 เปนตนไป)        28 

 

 

 

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

เปนผูดอยโอกาส ซ่ึงเปนผูประสบปญหาความเดือดรอนไดรับผลกระทบ อนัจะสงผลใหไมไดรับโอกาสทาง

การศึกษาที่เสมอภาคกับผูอื่นตามนิยามในประกาศกองทุนเพื่อความเสมอภาคางการศึกษา (กสศ.) ลงวันที่ 

11 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การสงเสริมนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาสใหไดรับการศึกษา

ตอสายอาชีพชั้นสูง ในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ดังนี้ 

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

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

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

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

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

 

ผูรับรอง คนท่ี 1  ครูประจําชั้น/อาจารยที่ปรึกษา     (ลงชื่อ) .................................................................... 

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

   ตําแหนง …………………………….…………………………………….. 

   วันท่ี........../............................/.................... 

 

ผูรับรอง คนท่ี 2 บิดา/มารดา/ผูปกครอง    (ลงชื่อ) ................................................................................ 

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

   วันท่ี........../............................/.................... 

 

ผูรับรอง คนท่ี 3 เจาหนาที่ของรัฐในตําบล  (ลงชื่อ) ................................................................................ 

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

  ตําแหนง ………………………………….……………………………….. 

   วันท่ี........../............................/....................  
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โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ป 2563 กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา (แบบฟอรมนีใ้ชวันที ่13 พ.ค. 2563 เปนตนไป)        29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สวนที่ 3 

แบบการรับรองโดยคร/ูอาจารย/ผูอํานวยการสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ป 2563 กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา (แบบฟอรมนีใ้ชวันที ่13 พ.ค. 2563 เปนตนไป)        30 

 

แบบฟอรมการรับรองผลการเรียนและความเหมาะสมของนักศึกษา 

1. ชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาผูขอรับทุน………………………………………………………………………………………. 
 

2. โปรดใหความเห็นเกี่ยวกับนักศึกษาในดานตอไปนี้ 

2.1 ศักยภาพในการศึกษาตอและความสามารถพเิศษ (เลือกกรณีใดกรณีหนึ่งจากศักยภาพกลุมผลการ

เรียนสะสมและกลุมความสามารถพิเศษ หรือเลือกทั้งสองกลุม) 

ผลการเรียนสะสม (เลือกกรณีใดกรณีหนึ่ง) 

 1.  เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดชวงชั้น ( 5 ภาคการศึกษา ) ไมต่ํากวา 2.75 (โปรดระบุ)  

      GPAX ............................................ โดยมีใบ ปพ.1 เปนหลักฐานยืนยัน 

 2.  ภาคเรียนสุดทายมีเกรดเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 (โปรดระบุ)………………………..โดยมีใบ ปพ.1      

เปนหลักฐานยืนยัน 

 ความสามารถพิเศษ 

 3. เปนผูมีความสามารถพิเศษโดดเดนทางดานทักษะฝมือและเชิงนวัตกรรม โดยมีหลักฐานยืนยัน 

เชน เกียรติบัตร ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา ผลงานที่มีการใชประโยชนไดจริ ง                 

ในเชิงพาณิชย เปนตน ซึ่งเอกสารทุกชนิดตองมีภาพถายของชิ้นงานยืนยัน GPAX……………..…… 

2.2  ความเหมาะสม 

 เปนผูท่ีมีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรในการศกึษาหาความรู มีความสนใจ 

 เปนผูท่ีมีความถนัด และมีเจตคติที่ดีตอการเรียนสายอาชีพ 

    ระบุความถนัด..................................................................................................................................  

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

 เปนผูท่ีมีประสบการณในการทํากิจกรรมสรางสรรคเพ่ือสวนรวม 

    ระบุกิจกรรม....................................................................................................................................  

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

 เปนผูท่ีมีไมมีพฤติกรรมที่สอวาจะเปนอุปสรรคตอการศึกษาในระหวางรับทุน 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่กรอกนี้เปนความจริงทุกประการ  

 

                ลงชื่อ ……………………………………………………………  

          (……………………………………………….………….)    คร/ูอาจารยที่ปรึกษา/ผูอํานวยการสถานศึกษา 

              วันที่ ………...…/……………….………….…./…………….  

 


