
แบบเสนอชื่อ ข 

  ส ำหรับสถำนศึกษำท่ีเปิดสอนระดับ 

ปวช. ปวส./อนุปริญญำ เสนอชื่อผู้ขอรับทุน 

 

 
โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ 

“ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

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

เลขประจ ำตัวประชำชน          
ชื่อสถำนศึกษำ…..………………………………………………………………………………………………………………………… 

เขตพ้ืนที่…………………..…………………………………………………………………………………..……………………………..……… 

ที่อยู่…………….……หมู่ที.่.………ซอย………………………….……….ถนน……………………………………………………………... 

แขวง/ต ำบล……………………………………..…………………..เขต/อ ำเภอ………..…………………………………………………… 

จังหวัด…………………………….…..……รหัสไปรษณีย์……………….………………โทรศพัท์………………….……………………. 

สังกัด  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  

         กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

         อ่ืนๆ ระบุ ……………………………………….…………………………………………… 

ค ารับรอง 

ขอรับรองว่ำ นำย/นำงสำว……………………………………………………………………………………………………………......… 

 ขอรับทุนประเภทขำดแคลนทุนทรัพย์  

 ขอรับทุนประเภทด้อยโอกำส 

 

 ขณะนี้ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อในระดับปริญญำตรีแล้ว 

 หลักสูตร ๔ ปี ภำคปกติ เข้ำเรียนในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

 หลักสูตรต่อเนื่อง ๒-๓ ปี ภำคปกติ เข้ำเรียนในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

 หลักสูตรเทียบโอน ๒-๓ ปี ภำคปกติ เข้ำเรียนในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

 

โดยหลักสูตรดังกล่ำว 

 ได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำน…………………………………………………………………………..………..……… 

 ได้รับกำรรับรองจำกองค์กรวิชำชีพ………………………………………………………………………...............…  



สำขำ………………………………………………………………………คณะ (ถ้ำมี) ……………………….....……………………….….. 

สถำบัน……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(กรณีศึกษำต่อในระดับปริญญำตรีในสถำนศึกษำในสังกัดของสถำบันกำรอำชีวศึกษำ โปรดระบุชื่อสถำนศึกษำ 

…………................................................................................................................................................................ .) 

คำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำในเดือน.........................................................................ปี..................... ....................... 
 

 ยังไม่ได้รับคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อในระดับปริญญำตรี 

จบกำรศึกษำระดับ 

 ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ในปีกำรศึกษำ ....................................... 

 ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)/อนุปริญญำ ในปีกำรศึกษำ ....................................... 

 

สำขำ……………………………………………………สถำบันกำรศึกษำ………………………………………………………………….… 

 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ สถำนศึกษำได้สรรหำและเสนอชื่อนักศึกษำ  
ด้วยควำมรอบคอบ ยึดหลักควำมถูกต้อง ควำมเป็นธรรม และควำม
โปร่งใสอย่ำงเคร่งครัด และข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 

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

                  (………………………………………………………….) 
                                                                                      ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
                                                                    วนัที่ ………..…/………………….…….…./……….……....... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ส่วนที่ ๑ 

๑.๑ ประวัติผู้ขอรับทุน  

ชื่อ-สกุล (ภำษำไทย) …………………………………………………………………….........................…………………………..…… 

ชื่อ-สกุล (ภำษำอังกฤษ) ……………………………………………………………………………………….………………………………. 

เลขประจ ำตัวประชำชน           

๑.๒ ข้อมูลผลการศึกษา 

ระดับการศึกษา ปีการศึกษา สถานศึกษา  สาขา 
ผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม 

ปวช. ปี ๑ เทอม ๑/.......    
ปวช. ปี ๑ เทอม ๒/.......    
ปวช. ปี ๒ เทอม ๑/.......    
ปวช. ปี ๒ เทอม ๒/.......    
ปวช. ปี ๓ เทอม ๑/.......    
ปวช. ปี ๓ เทอม ๒/.......    

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  หน่วยกิต 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.)  

ปวส./อนุปริญญำ ปี ๑ เทอม ๑/.......    
ปวส./อนุปริญญำ ปี ๑ เทอม ๒/.......    
ปวส./อนุปริญญำ ปี ๒ เทอม ๑/.......    
ปวส./อนุปริญญำ ปี ๒ เทอม ๒/.......    
อนุปริญญำ ปี ๓ เทอม ๑/.......    
อนุปริญญำ ปี ๓ เทอม ๒/........    

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  หน่วยกิต 
ผลการเรียนสะสมตามใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.)  

๑.๓ คุณสมบัติเฉพาะ 

ความสามารถโดดเด่นที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพ 

 กำรท ำโครงงำน ชื่อ….………………….………………………………………………………………………………………………… 

   เข้ำร่วมแข่งขันแต่ไม่ได้รับรำงวัล    เข้ำร่วมแข่งขันและได้รับรำงวัล 

กำรได้รับรำงวัล 

 ระดับท้องถิ่น รำยกำรแข่งขัน…………………..……..……….………………………………………………….……… 

หน่วยงำน…………………………………………………………………………………………...…….ปี……………………………………… 



 รำงวัลชนะเลิศ   รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 

 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  รำงวัลชมเชย 

 รำงวัลอื่นๆ โปรดระบุ ..... 

 ระดับจังหวัด รำยกำรแข่งขัน…………………..……..……….………………………………………………………….……………

หน่วยงำน…………………………………………………………………………………………...…….ปี……………………………………… 

 รำงวัลชนะเลิศ   รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 

 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  รำงวัลชมเชย 

 รำงวัลอื่นๆ โปรดระบุ ..... 

 ระดับภูมิภำค รำยกำรแข่งขัน………..……..………………….………………………………………………………………………

หน่วยงำน…………………………………………………………………………………………...…….ปี……………………………………… 

 รำงวัลชนะเลิศ   รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 

 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  รำงวัลชมเชย 

 รำงวัลอื่นๆ โปรดระบุ ..... 

 ระดับชำติ รำยกำรแข่งขัน…………………..………………….………………………………………………………….……………

หน่วยงำน…………………………………………………………………………………………...…….ปี……………………………………… 

 รำงวัลชนะเลิศ   รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 

 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  รำงวัลชมเชย 

 รำงวัลอื่นๆ โปรดระบุ ..... 

(สำมำรถเพ่ิมบรรทัดได้) 

๑.๔ ประสบการณ์ฝึกงานในสถานประกอบการ  

ชื่อหน่วยงาน 
ต าแหน่ง/หน้าที่

ความ
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
(ระบุภาค

การศึกษาและปี
การศึกษา) 

ชื่อครูฝึก 
ในสถาน

ประกอบการ  
ต าแหน่ง โทรศัพท์มือถือ 

      
(สำมำรถเพ่ิมบรรทัดได้)       

๑.๕ กิจกรรมที่ท่านมีส่วนร่วมในการจัด/ด าเนินการ/เข้าร่วม/ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

ชื่อหน่วยงาน 
ต าแหน่ง/หน้าที่ความ
รับผิดชอบในกิจกรรม 

ปี พ.ศ. 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการ/

ด าเนินการ/เข้าร่วมกิจกรรม 
    

(สำมำรถเพ่ิมบรรทัดได้)     
 



๑.๖ ประสบการณ์ท างานระหว่างเรียน  

สถานที่ท างาน ลักษณะงาน/ต าแหน่ง/หน้าท่ีความรับผิดชอบ ปี พ.ศ. 
   

(สำมำรถเพ่ิมบรรทัดได้)    

๑.๗ การสนับสนุนเพื่อการศึกษาที่ผ่านมา (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

 ครอบครัวสนับสนุน   

 กู้ยืมจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) 

 ได้รับทุนกำรศึกษำจำกหน่วยงำนอื่น โปรดระบุ 

ปีการศึกษา ชื่อทุนการศึกษา หน่วยงานที่ให้ทุน จ านวนเงิน 
    
    
    
    

 ท ำงำนพิเศษ โปรดระบุ  

ชื่อหน่วยงาน 
ต าแหน่ง/หน้าที่ความ

รับผิดชอบ 
สถานที่ท างาน  รายได้ 

    
(สำมำรถเพ่ิมบรรทัดได้)     

 อ่ืนๆ โปรดระบุ ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑.๘ การศึกษาฝึกอบรม/ดูงานหรือสัมมนา ณ ต่างประเทศ 

 ไม่เคย    

 เคยได้รับทุนไปศึกษำฝึกอบรม/ดูงำนหรือสัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ โปรดระบุ 

ชื่อทุน ชื่อกิจกรรม/หลักสูตร/
การประชุมที่เข้าร่วม 

ประเทศ ช่วงเวลา 

    
(สำมำรถเพ่ิมบรรทัดได้)     

 

  



 
ส่วนที่ ๒ 

ข้อมูลทั่วไป 
ประวัติส่วนตัวผู้ขอรับทุน 

๒.๑ วัน เดือน ปี เกิด………………………………………..อำยุ………..…..........……เพศ………..………........................ 

สัญชำติ.....................................................................ศำสนำ……………………………….………….......................... 

๒.๒ ที่อยู่ตามบัตรประจ าตัวประชาชน บ้ำนเลขท่ี…………………หมู่ที.่.………ซอย………………………….………. 

ถนน………………………………………………………….แขวง/ต ำบล……………………………………..…………….…….. 

เขต/อ ำเภอ……………………………………………………………….จังหวัด……………………………..…………………… 

รหัสไปรษณีย์……………….……….โทรศัพท์มือถือ…………………………………อีเมล…………………………….…..  

๒.๓ ที่อยู่ปัจจุบัน  
  ตรงกับที่อยู่ตำมบัตรประจ ำตัวประชำชน 
 ไม่ตรงกับที่อยู่ตำมบัตรประจ ำตัวประชำชน โปรดระบุ 

บ้ำนเลขท่ี………หมู่ที่…………ซอย……………..…………………ถนน……………………………………………………….
แขวง/ต ำบล……………………………………………………เขต/อ ำเภอ……………………………………………………….
จังหวัด……………………..………………รหัสไปรษณีย์…………….………….…โทรศัพท์มือถือ………………………    

๒.๔ ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ (โปรดระบุ)  
ชื่อ – นำมสกุล.........................................................ควำมสัมพันธ์กับนักศึกษำท่ีขอรับทุน... .................. 

ประเภทที่อยู่อำศัย   บ้ำนที่ผู้อำศัยอยู่ด้วยเป็นเจ้ำของ   บ้ำนเช่ำ  

 บ้ำนผู้อ่ืน       อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................... 

๒.๕ ภาระงานความรับผิดชอบของผู้ขอรับทุนที่มีต่อครอบครัว (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
 ช่วยงำนบ้ำน    ช่วยคนดูแลคนเจ็บป่วย/พิกำร   ช่วยค้ำขำยเล็กๆ น้อยๆ  
 ท ำงำนรับจ้ำงทั่วไป (โปรดระบุ) ………………………………….   ช่วยงำนในไร่นำ 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................................... 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๓ 
ครอบครัว/ผู้ปกครอง 
 

๓.๑ ชื่อ-สกุล บิดำ…………………………………………………………………………………………อำยุ ……………….……ปี
สัญชำติของบิดำ   ไทย          อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................... 
  มีชีวิตอยู่    ถึงแก่กรรม    ไม่ทรำบ อำชีพของบิดำ …………………………………..………… 
สถำนที่ท ำงำน ……………………………..…….....………. โทรศัพท์มือถือ ……………………………………………. 
  เคยลงทะเบียนเพ่ือรับบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ 
กำรศึกษำสูงสุดของบิดำ     ไม่ได้รับกำรศึกษำ/ไม่จบชั้นประถมศึกษำ   

    ประถมศึกษำ        มัธยมศึกษำตอนต้น     มัธยมศึกษำตอนปลำย    ปวช.    
 ปวส./อนุปริญญำ     ปริญญำตรี      สูงกว่ำปริญญำตรี (โปรดระบุ)................. 
 ไม่ทรำบ 
 

๓.๒ ชื่อ-สกุล มำรดำ…………………………………………………………………………………………อำยุ …………………ป ี
สัญชำติของมำรดำ   ไทย          อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................... 
  มีชีวิตอยู่    ถึงแก่กรรม    ไม่ทรำบ อำชีพของมำรดำ …………..…………………..………… 
สถำนที่ท ำงำน ……………………………..…….....…..……. โทรศัพท์มือถือ……………………………………………. 
  เคยลงทะเบียนเพ่ือรับบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ 
กำรศึกษำสูงสุดของบิดำ     ไม่ได้รับกำรศึกษำ/ไม่จบชั้นประถมศึกษำ   

    ประถมศึกษำ    มัธยมศึกษำตอนต้น     มัธยมศึกษำตอนปลำย     ปวช.    
 ปวส./อนุปริญญำ     ปริญญำตรี      สูงกว่ำปริญญำตรี (โปรดระบุ)................. 
 ไม่ทรำบ 
 

๓.๓ ผู้ปกครอง    บิดำ    มำรดำ  อ่ืน ๆ โปรดให้ข้อมูล  
ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง …………………………………………………..…………………………………………อำยุ…………ป ี
ควำมสัมพันธ์ต่อนักศึกษำ………………………………….…. 
สัญชำติของผู้ปกครอง   ไทย          อ่ืนๆ ระบุ........................................................ 
อำชีพของผู้ปกครอง ……………………………..………… สถำนที่ท ำงำน ……………………………..….....………. 
โทรศัพท์มือถือ………………………………………………………………………………………………………………….…… 

  เคยลงทะเบียนเพ่ือรับบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ 
กำรศึกษำสูงสุด   ไม่ได้รับกำรศึกษำ/ไม่จบชั้นประถมศึกษำ       

 ประถมศึกษำ     มัธยมศึกษำตอนต้น     มัธยมศึกษำตอนปลำย     ปวช.    
 ปวส./อนุปริญญำ     ปริญญำตรี      สูงกว่ำปริญญำตรี (โปรดระบุ).................       
 ไม่ทรำบ 
 



๓.๔ สถานภาพครอบครัวและการส่งเสียของบิดา-มารดา 

o สมรส  ( ) จดทะเบียน    ( ) ไม่จดทะเบียน 

 ( ) บิดำส่งเสีย ( ) มำรดำส่งเสีย   ( ) บิดำ/มำรดำไม่ส่งเสีย 

o แยกกันอยู่ชั่วครำว ( ) บิดำส่งเสีย  ( ) มำรดำส่งเสีย   ( ) บิดำ/มำรดำไม่ส่งเสีย 

o หย่ำร้ำง  ( ) บิดำส่งเสีย  ( ) มำรดำส่งเสีย   ( ) บิดำ/มำรดำไม่ส่งเสีย 

o อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………………. 
 

๓.๕ ความช่วยเหลือที่ครอบครัวเคยได้รับจากภาครัฐในป ี ๒๕๖๓ 

 ไม่ได้รับควำมช่วยเหลือ  

 ได้รับควำมช่วยเหลือ  (สำมำรถระบุได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ) ดังนี้ 

( ) เงินสงเครำะห์    ( )  เงินทุนประกอบอำชีพ  ( )  เงินซ่อมแซมบ้ำน   

( ) เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ    ( ) เบี้ยคนพิกำร     ( ) เครื่องช่วยควำมพิกำร      

( ) โรงเรียนพักนอน     ( ) สวัสดิกำรจำกโครงกำรสวัสดิกำรแห่งรัฐ   ( )  เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด    

( ) สวัสดิกำรภำครัฐ (โปรดระบุ) .....................................................................................................  

( ) สวัสดิกำรภำคเอกชน (โปรดระบ)ุ .............................................................................................. 

( ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...................................................................................................................... .. 
 

๓.๖ ผู้ขอรับทุนมีพ่ีน้องร่วมบิดำ-มำรดำ ………... คน (รวมตัวผู้ขอรับทุน) ผู้ขอรับทุนเป็นบุตร-ธิดำ           

คนที่ …..……... โปรดระบุข้อมูลพี่น้องร่วมบิดำ-มำรดำ (ก ำลังศึกษำ/ส ำเร็จกำรศึกษำ/มีงำนท ำ/ไม่มี

งำนท ำ)  

ล าดับที.่.... เพศ.................ชื่อ-สกุล................................................................................................อำยุ.............ปี  

 ไม่ได้รับกำรศึกษำ  

 ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับชั้น……………………...……….ศึกษำอยู่ที่สถำนศึกษำ………………………………………........... 

 ส ำเร็จกำรศึกษำ ไม่จบชั้นประถมศึกษำ  ประถมศึกษำ    มัธยมศึกษำตอนต้น 

     มัธยมศึกษำตอนปลำย   ปวช.    ปวส./อนุปริญญำ 

    ปริญญำตรี    สูงกว่ำปริญญำตรี  

กำรมีงำนท ำ (มี ให้ระบุอำชีพ/ไม่มี) .............................................รำยได้............................................บำท/เดือน  

สถำนที่ท ำงำน................................................................................................................. ...................................... 

ล าดับที.่.... เพศ.................ชือ่-สกุล................................................................................................อำยุ.............ปี  

 ไม่ได้รับกำรศึกษำ  

 ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับชั้น……………………...……….ศึกษำอยู่ที่สถำนศึกษำ………………………………………........... 

 ส ำเร็จกำรศึกษำ ไม่จบชั้นประถมศึกษำ  ประถมศึกษำ    มัธยมศึกษำตอนต้น 



     มัธยมศึกษำตอนปลำย   ปวช.    ปวส./อนุปริญญำ 

    ปริญญำตรี    สูงกว่ำปริญญำตรี  

กำรมีงำนท ำ (มี ให้ระบุอำชีพ/ไม่มี) .............................................รำยได้............................................บำท/เดือน  

สถำนที่ท ำงำน................................................................................................................. ...................................... 

ล าดับที.่.... เพศ.................ชื่อ-สกุล................................................................................................อำยุ.............ปี  

 ไม่ได้รับกำรศึกษำ  

 ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับชั้น……………………...……….ศึกษำอยู่ที่สถำนศึกษำ………………………………………........... 

 ส ำเร็จกำรศึกษำ ไม่จบชั้นประถมศึกษำ  ประถมศึกษำ    มัธยมศึกษำตอนต้น 

     มัธยมศึกษำตอนปลำย   ปวช.    ปวส./อนุปริญญำ 

    ปริญญำตรี    สูงกว่ำปริญญำตรี  

กำรมีงำนท ำ (มี ให้ระบุอำชีพ/ไม่มี) .............................................รำยได้............................................บำท/เดือน  

สถำนที่ท ำงำน................................................................................................................. ...................................... 

ล าดับที.่.... เพศ.................ชื่อ-สกุล................................................................................................อำยุ.............ปี  

 ไม่ได้รับกำรศึกษำ  

 ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับชั้น……………………...……….ศึกษำอยู่ที่สถำนศึกษำ………………………………………........... 

 ส ำเร็จกำรศึกษำ ไม่จบชั้นประถมศึกษำ  ประถมศึกษำ    มัธยมศึกษำตอนต้น 

     มัธยมศึกษำตอนปลำย   ปวช.    ปวส./อนุปริญญำ 

    ปริญญำตรี    สูงกว่ำปริญญำตรี  

กำรมีงำนท ำ (มี ให้ระบุอำชีพ/ไม่มี) .............................................รำยได้............................................บำท/เดือน  

สถำนที่ท ำงำน................................................................................................................. ......................................  

ล าดับที.่.... เพศ.................ชื่อ-สกุล................................................................................................อำยุ.............ปี  

 ไม่ได้รับกำรศึกษำ  

 ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับชั้น……………………...……….ศึกษำอยู่ที่สถำนศึกษำ………………………………………........... 

 ส ำเร็จกำรศึกษำ ไม่จบชั้นประถมศึกษำ  ประถมศึกษำ    มัธยมศึกษำตอนต้น 

     มัธยมศึกษำตอนปลำย   ปวช.    ปวส./อนุปริญญำ 

    ปริญญำตรี    สูงกว่ำปริญญำตรี  

กำรมีงำนท ำ (มี ให้ระบุอำชีพ/ไม่มี) .............................................รำยได้............................................บำท/เดือน  

สถำนที่ท ำงำน................................................................................................................. ...................................... 

(สำมำรถเพิ่มบรรทัดได้)



 

โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
๑๐ 

 

 

ส่วนที่ ๔ 

ข้อมูลความใฝ่ฝันและแรงบันดาลใจ 

หากได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา ผู้ขอรับทุนต้องการเรียนสูงสุดถึงระดับการศึกษาใด 
 ปริญญำตรี     ปริญญำโท          ปริญญำเอก          ยังไม่ทรำบ  

โปรดแนบเรียงความพร้อมลงนามใน ๔ หัวข้อ ดังนี้     

     ๔.๑ เรื่องราวชีวิตของผู้ขอรับทุนที่อยากให้เรารู้จักคืออะไร กิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษาที่
เกี่ยวเนื่องกับภาวะความเป็นผู้น าและ/หรือจิตสาธารณะที่ผู้ขอรับทุนเคยท ามีอะไรบ้าง และผู้ขอรับทุนได้
เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมเหล่านั้น (จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ หน้า A4 และสามารถเพิ่มบรรทัดได้) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร  
 ลงชื่อ …………………………………………………………… 

                 (………………………………………………………….) 
  ผู้ขอรับทุน 



 

โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
๑๑ 

 

๔.๒ ความใฝ่ฝันสูงสุดของผู้ขอรับทุนเกี่ยวกับการเรียนสายอาชีพคืออะไร และทุนนี้จะช่วยสนับสนุน        
ผู้ขอรับทุนให้ถึงจุดมุ่งหมายดังกล่าวได้อย่างไร (จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ หน้า A4 และสามารถเพิ่มบรรทัด
ได้) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร  
 ลงชื่อ …………………………………………………………… 

                 (………………………………………………………….) 
     ผู้ขอรับทุน 

 



 

โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
๑๒ 

 

     ๔.๓ การวางแผนชีวิตของผู้ขอรับทุนในระยะยาวหลังจากส าเร็จการศึกษาสูงสุดตามที่ระบุข้างต้นคือ
อะไร โปรดระบุรายละเอียดให้ชัดเจน (จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ หน้า A4 และสามารถเพิ่มบรรทัดได้) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….......... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร  
 ลงชื่อ …………………………………………………………… 

                 (………………………………………………………….) 
     ผู้ขอรับทุน 

 

   



 

โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
๑๓ 

 

     ๔.๔ โครงงาน/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่ผู้ขอรับทุนภาคภูมิใจมากที่สุดคืออะไร เขียนเล่า
เรื่องเกี่ยวกับผลงานดังกล่าวโดยเลือกน าเสนอเพียงผลงานเดียว โปรดระบุรายละเอียดให้ชัดเจน  (จ านวน
ไม่น้อยกว่า ๑ หน้า A4 และสามารถเพิ่มบรรทัดได้) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร  
 ลงชื่อ …………………………………………………………… 

                 (………………………………………………………….) 
     ผู้ขอรับทุน 

 



 

โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
๑๔ 

 

ส่วนที่ ๕ 
แบบรับรองผลการเรียนและความเหมาะสมของผูข้อรับทุน โดยขอให้คณบดี/ผู้บริหาร

สถานศึกษาเป็นผู้รับรองข้อมูล และขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาจากสถานศึกษาที่ผู้ขอรับทุนส าเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/

อนุปริญญา เป็นผู้ให้ข้อมูล 
(ส าหรับผู้ที่จะส าเร็จการศึกษา ปี ๒๕๖๓ และผู้ส าเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน ๓ ปี) 

ผู้รับรอง (คณบดี/ผู้บริหารสถานศึกษา) 

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

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

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

ชื่อสถำนศึกษำ...........................................................ต ำแหน่ง.............................................. ......................... 

สำขำ.........................................................................คณะ (ถ้ำมี)................. .................................................. 

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

 

ผู้ให้ข้อมูล (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

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

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

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

ชื่อสถำนศึกษำ...........................................................ต ำแหน่ง.............................................. ......................... 

สำขำ.........................................................................คณะ (ถ้ำมี)..................................... .............................. 

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

ขอรับรองว่ำ 

ชื่อ-นำมสกุลของผู้ขอรับทุน…………………………………………………………………….……………….………………. 

มีผลกำรเรียนและควำมเหมำะสมดังต่อไปนี้ 

ส าหรับผู้ที่จะส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
ผู้ขอรับทุนจะส ำเร็จกำรศึกษำในระดับ 
 ปวช. ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภำคกำรศึกษำ (GPAX): .......... 
 ปวส./อนุปริญญำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม ๓ ภำคกำรศึกษำ (GPAX): .......... 

ส าหรับผูท้ี่ส าเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน ๓ ปี         
(ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

ผู้ขอรับทุนส ำเร็จกำรศึกษำแล้วในระดับ 
 ปวช. ปีกำรศึกษำ ................... 
ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX): ...... 
 ปวส./อนุปริญญำ ปีกำรศึกษำ ...................... 
ผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX): ...... 
 



 

โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
๑๕ 

 

ผู้ขอรับทุนมีผลกำรเรียนอยู่ในล ำดับที่………….จำก
นักศึกษำในสำขำทั้งหมดจ ำนวน………….…...คน  
หรือคิดเป็นร้อยละ……………….ของนักศึกษำในสำขำ
ทั้งหมด* 

*ในกรณีที่ผู้ขอรับทุนจะส ำเร็จกำรศึกษำปี ๒๕๖๓ จะต้องเป็นผู้ที่มีผลกำรเรียนอยู่ในล าดับไม่เกินร้อยละ ๒๐ 

บนของนักศึกษำในสำขำทั้งหมด หรือในกรณีสำขำของผู้ขอรับทุนมีจ ำนวนนักศึกษำน้อยกว่ำ ๑๐ คน ต้องเป็น

ผู้มีผลกำรเรียนอยู่ในล าดับไม่เกินร้อยละ ๓๐  

ตัวอย่างที่ ๑ ผู้ขอรับทุนมีผลการเรียนอยู่ในล าดับที่ ๕ จำกนักศึกษำในสำขำทั้งหมดจ ำนวน ๓๐ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๕

๓๐
× ๑๐๐ = ๑๖.๖๗ จากนักศึกษาในสาขาทั้งหมด 

ในกรณีนี้ผู้ขอรับทุนมีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ตัวอย่างที่ ๒ ผู้ขอรับทุนมีผลการเรียนอยู่ในล าดับที่ ๑๐ จำกนักศึกษำในสำขำทั้งหมดจ ำนวน ๒๓ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐

๒๓
× ๑๐๐ = ๔๓.๔๘ จากนักศึกษาในสาขาทั้งหมด 

ในกรณีนี้ผู้ขอรับทุนไม่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

ตัวอย่างที่ ๓ ผู้ขอรับทุนมีผลการเรียนอยู่ในล าดับที่ ๑ จำกนักศึกษำในสำขำทั้งหมดจ ำนวน ๔ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๑
๔
× ๑๐๐ = ๒๕ จากนักศึกษาในสาขาทั้งหมด 

ในกรณีนี้ผู้ขอรับทุนมีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

๕.๒ ความเหมาะสมใน ๖ ประเด็น (จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ หน้า A4 และสามารถเพิ่มบรรทัดได้) 

ค าอธิบาย เอกสำรรับรองของอำจำรย์ที่ปรึกษำ เป็นเอกสำรส ำคัญที่ใช้ในกำรพิจำรณำสนับสนุนทุนกำรศึกษำ 
เอกสำรควรให้ข้อมูลของผู้ขอรับทุนทั้งด้ำนวิชำกำร ควำมส ำเร็จ ระดับทักษะ และคุณลักษณะส ำคัญจำก
ประสบกำรณ์กำรท ำโครงกำร กิจกรรมทั้งในและนอกสถำนศึกษำ 

(๑) ความประพฤติ…………………………………..………................................................................. 

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

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

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

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

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

(๒) ความเป็นผู้น า…………………………………..……….................................................................. 

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



 

โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
๑๖ 

 

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

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

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

(๓) ความเป็นผู้มีจิตสาธารณะ……........................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

(๔) ความสามารถด้านสายอาชีพ............................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

(๕) เจตคติต่อการเรียนสายอาชีพ…………..............………………………………….…….................... 

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

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

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

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

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

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



 

โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
๑๗ 

 

(๖) ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและศักยภาพในการศึกษาต่อถึงระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก……… 

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

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

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

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

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

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

                                ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร  
       

ลงชื่อ …………………………………………………………… 
           (………………………………………………………….) 
          อำจำรย์ที่ปรึกษำ 
              ผู้ให้ข้อมูล 
 

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

                                                          คณบดี/ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
            ผู้รับรองข้อมูล 

                                                           วันที ่ ………..…/………………….…….…./……….…….. 
 

 
 
 



 

โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
๑๘ 

 

 
ส่วนที่ ๖ 

แบบรับรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส 

แบบรับรองผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกำส โดยแบ่งเป็น ๒ กรณี ให้กรอกตำม
แบบฟอร์มท่ีตรงกับคุณสมบัติของผูข้อรับทุน (โปรดระบุกรณีใดกรณีหนึ่ง) 

 

กรณีที่เป็นผูข้าดแคลนทุนทรัพย์ 
 แบบสำยอำชีพ ๐๑: แบบรับรองข้อมูลรำยได้ครัวเรือน จำกบิดำ/มำรดำหรือผู้ปกครอง  

 แบบสำยอำชีพ ๐๒: แบบรับรองข้อมูลกำรขำดแคลนทุนทรัพย์ จำกคณบดี/ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ/อำจำรย์ที่ปรึกษำ  

 แบบสำยอำชีพ ๐๓: แบบรับรองข้อมูลกำรขำดแคลนทุนทรัพย์ จำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในต ำบล 
 

         กรณีที่เป็นนักศึกษาด้อยโอกาส 

 แบบสำยอำชีพ ๐๔ : แบบรับรองข้อมูลกำรด้อยโอกำส 
  



 

โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
๑๙ 

 

 

แบบรับรองข้อมูลรายได้ครัวเรือน 

จากบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง 

กรณีที่เป็นผูข้าดแคลนทุนทรัพย์ 
กำรรับรองข้อมูลรำยได้ครัวเรือน ให้มีผู้รับรอง ๑ คน พร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนที่

รับรองส ำเนำถูกต้อง ดังนี้ 

ชื่อผู้ขอรับทุน (นำย/นำง/นำงสำว)…………………………...…….......…………………………………………………… 
เลขประจ ำตัวประชำชน 
 

ผู้รับรอง บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง 

ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………………….......………………………………………………………………… 
เลขประจ ำตัวประชำชน 
ควำมสัมพันธ์ เป็น…………………………………………………………………………………..…………………………………………  
Email………………………………………………………. โทรศัพท์มือถือ…………………………………………………………………..  
จ านวนสมาชิกครัวเรือนทั้งหมดที่อาศัยอยู่ตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป (รวมผู้ขอรับทุน)…...……….คน  

คนที ่ ชื่อ - นำมสกุล 

ควำม 
สัมพันธ์

กับ
นักศกึษำ 

เลขบัตร
ประชำชน/ 
เลขบัตรที่
รำชกำร
ออกให้ 

อำยุ 

มีควำมพกิำร
ทำงร่ำงกำย/
สติปัญญำ/มี
โรคเรื้อรัง 
(หำกมีใส่

เครื่องหมำย
) 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแยกตามประเภท  (บาท) 

รำยได้รวม 
เฉลี่ยต่อ
เดือน 

ค่ำจ้ำง
เงินเดอืน 

อำชีพ
เกษตร 
กรรม 

(หลังหัก
ค่ำใช้จ่ำ

ย) 

ธุรกจิ
ส่วนตัว 
(หลังหัก

ค่ำใช้จ่ำย) 

สวัสดิกำ
รจำกรฐั 
(บ ำนำญ
, เบ้ีย

ผู้สูงอำยุ
, เงิน

อุดหนนุ 
 อื่น ๆ 
จำก

รัฐบำล) 

รำยไ
ด้จำก
แหล่ง
อื่นๆ 
(เงิน
โอน

ครอบ
ครัว, 
ค่ำเช่ำ 
และ
อื่นๆ) 

1 
(ชื่อผู้ขอรับทนุ) 

 
         

ไม่รวม
รำยได้ผู้
ขอรับทุน 

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

แบบสายอาชีพ ๐๑ 



 

โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
๒๐ 

 

คนที ่ ชื่อ - นำมสกุล 

ควำม 
สัมพันธ์

กับ
นักศกึษำ 

เลขบัตร
ประชำชน/ 
เลขบัตรที่
รำชกำร
ออกให้ 

อำยุ 

มีควำมพกิำร
ทำงร่ำงกำย/
สติปัญญำ/มี
โรคเรื้อรัง 
(หำกมีใส่

เครื่องหมำย
) 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแยกตามประเภท  (บาท) 

รำยได้รวม 
เฉลี่ยต่อ
เดือน 

ค่ำจ้ำง
เงินเดอืน 

อำชีพ
เกษตร 
กรรม 

(หลังหัก
ค่ำใช้จ่ำ

ย) 

ธุรกจิ
ส่วนตัว 
(หลังหัก

ค่ำใช้จ่ำย) 

สวัสดิกำ
รจำกรฐั 
(บ ำนำญ
, เบ้ีย

ผู้สูงอำยุ
, เงิน

อุดหนนุ 
 อื่น ๆ 
จำก

รัฐบำล) 

รำยไ
ด้จำก
แหล่ง
อื่นๆ 
(เงิน
โอน

ครอบ
ครัว, 
ค่ำเช่ำ 
และ
อื่นๆ) 

9            

10            

รวมรายได้ครัวเรือน (ไม่รวมรายได้นักศึกษา)   
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคน (รวมรายได้ครัวเรือน หารด้วยจ านวนสมาชิกท้ังหมด จากข้อ ๒ แต่ไม่รวมรายได้นักศึกษา)   

 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร  
 
ลงชื่อ …………………………………………………………… 

                (………………………………………………………….) 
                                                                                 บิดำ/มำรดำ/ผู้ปกครอง 
                                                               วันที่  ………..…/………………….…….…./……….…….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
๒๑ 

 

 

แบบรบัรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์ จากคณบดี/ผู้บริหารสถานศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา 

กรณีที่เป็นผูข้าดแคลนทุนทรัพย์ 
กำรรับรองข้อมูลกำรขำดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีผู้รับรอง ๑ คน พร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัว

ประชำชนที่รับรองส ำเนำถูกต้อง ดังนี้ 

 

ผู้รับรอง (คณบดี/ผู้บริหารสถานศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา)  

ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………………….......………………………………………………………………… 
เลขประจ ำตัวประชำชน 
ชื่อสถำนศึกษำ...........................................................ต ำแหน่ง.............................................. ............................... 

สำขำ.........................................................................คณะ (ถ้ำมี)........... ............................................................... 

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

  
ขอรับรองว่า ชื่อ (ผู้ขอรับทุน) ……………………....…….…………………….…................................ 

มีฐำนะขำดแคลนทุนทรัพย์และมีสถำนภำพควำมเป็นอยู่ที่เชื่อได้ว่ำเป็นผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ดังต่อไปนี้............ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................ ......................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
        

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสายอาชีพ ๐๒ 



 

โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
๒๒ 

 

 

 
แบบรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์ จากเจ้าหน้าที่ของรัฐในต าบล 

 

กรณีที่เป็นผูข้าดแคลนทุนทรัพย์ 
กำรรับรองข้อมูลกำรขำดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีผู้รับรอง ๑ คน พร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัว

ประชำชนที่รับรองส ำเนำถูกต้อง ดังนี้ 

ชื่อผู้รับรอง (เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าบล) 
ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)…………………………………………………………………………………………………………………. 
ต ำแหน่ง   ข้ำรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำระดับช ำนำญงำนหรือ

ช ำนำญกำร หรือเทียบเท่ำ 

 ก ำนัน   ผู้ใหญ่บ้ำน   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน 

 ผู้บริหำรท้องถิ่น  สมำชิกสภำท้องถิ่น 

 

เลขประจ ำตัวประชำชน 
สังกัดหน่วยงำน……………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

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

 
ขอรับรองว่า ชื่อ (ผู้ขอรับทุน) …………….…………….……………………….…................................ 

มีฐำนะขำดแคลนทุนทรัพย์และมีสถำนภำพควำมเป็นอยู่ที่เชื่อได้ว่ำเป็นผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ดังต่อไปนี้............ 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................ .............................. 
.................................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 

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

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

แบบสายอาชีพ  ๐๓ 

 



 

โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนษิฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
๒๓ 

 
           แบบรับรองข้อมลูการด้อยโอกาส 

 
กรณีที่เป็นผูด้้อยโอกาส 

กำรรับรองข้อมูลกำรด้อยโอกำส ให้มีผู้รับรอง ๓ คน พร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนที่

รับรองส ำเนำถูกต้อง ดังนี้ 

ผู้รับรอง คนที่ ๑ (คณบดี/ผู้บริหารสถานศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา) 

ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)……………………….…….........…นำมสกุล….…………………………………………… 

เลขประจ ำตัวประชำชน  

ชื่อสถำนศึกษำ...........................................................ต ำแหน่ง.............................................. ............................... 

สำขำ.........................................................................คณะ (ถ้ำมี)..................................... ..................................... 

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

ผู้รับรอง คนที่ ๒ (บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง) 

ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)……………………….…….......…นำมสกุล….……………………………………………… 

ควำมสัมพันธ์...............................................     เลขที่บัตรประชำชน  

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

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

ผู้รับรอง คนที่ ๓ (เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าบล) 

ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)……………………….…….......…นำมสกุล….…………………………………………… 

ต ำแหน่ง   ข้ำรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำระดับช ำนำญงำนหรือ

ช ำนำญกำร หรือเทียบเท่ำ 

 ก ำนัน   ผู้ใหญ่บ้ำน   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน 

 ผู้บริหำรท้องถิ่น  สมำชิกสภำท้องถิ่น 

 

เลขประจ ำตัวประชำชน 
สังกัดหน่วยงำน……………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

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

 
 

แบบสายอาชีพ ๐๔ 



 

โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนษิฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
๒๔ 

 
 
ขอรับรองว่า (นาย/นางสาว)………………………………………….....…………………………..........……...............    
เป็นผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนได้รับผลกระทบ อันจะส่งผลให้ไม่ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาที่เสมอภาคกับผู้อ่ืนตามนิยามในประกาศกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)           
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ”  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................................................................................................................... ........ 
.......................................................................................................................... .................................................... 
 
ผู้รับรอง คนที่ ๑ คณบดี/ผู้บริหำรสถำนศึกษำ/อำจำรย์ที่ปรึกษำ      

   (ลงชื่อ ............................................................................... 

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

ต ำแหน่ง ............................................................. 

   วันที่........../............................/.................... 
 
ผู้รับรอง คนที่ ๒ บิดำ/มำรดำ/ผู้ปกครอง     

   (ลงชื่อ ............................................................................... 

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

      ควำมสัมพันธ์ ............................................................ . 

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

ผู้รับรอง คนที่ ๓ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในต ำบล   

   (ลงชื่อ ............................................................................... 

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

ต ำแหน่ง ............................................................. 

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

 

 

แบบสายอาชีพ ๐๔  



 

โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนษิฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
๒๕ 

การรับรองข้อมูลและการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 ข้ำพเจ้ำยินยอมให้กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ (กสศ.) เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลนี้เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรสร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ กำรช่วยเหลือ หรือสนับสนุนเงินและ
ค่ำใช้จ่ำยให้แก่ผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกำส หรือเพ่ือกำรศึกษำ วิจัย และพัฒนำองค์ควำมรู้ เพ่ือใช้ใน
กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ รวมถึงเพ่ือกำรด ำเนินงำนอ่ืน ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมมำตรำ ๕ แห่ง 
พ.ร.บ. กสศ. พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ กสศ. ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนี้แก่ภำคีร่วมด ำเนินงำนทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน 
ภำคประชำสังคม ได้ด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตำมนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ กสศ. 

 
   ลงชื่อ …………………………………………………………… 

                 (………………………………………………………….) 
 นักศึกษำท่ีขอรับทุน 

 


