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ปรบัปรุง ณ วนัที ่19 พฤศจกิายน 2562 โดยใหม้ผีลเริม่ใชใ้นวนัถดัไป 

แบบขอรบัทุนการศึกษานักเรียนยากจน 
 
                โรงเรยีน     สพป./สพม.                                             

1. ชื่อนกัเรยีน    นามสกุล   ชัน้    
เลขบตัรประชนชน    ไมม่ผีูป้กครอง/ก าพรา้ 
ชื่อผูป้กครองนกัเรยีน                          นามสกุล         ความสมัพนัธก์บันักเรยีน                  
การศกึษาสงูสดุ                   เบอรโ์ทรศพัทท์ีต่ดิต่อได ้                                

เลขบตัรประชาชน                   ไม่มบีตัรประจ าตวัประชาชน 
                           ไดส้วสัดกิารแหง่รฐั (ลงทะเบยีนคนจน) 

 

2. จ านวนสมาชกิในครวัเรอืน (รวมตวันักเรยีน)  คน มรีายละเอยีดดงันี้ 

คน
ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 

เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน/เลข

บัตรที่ทางราชการ 
ออกให ้

ความ 
สัมพันธ์

กับ
นักเรียน 

อายุ 

มีความพิการ
ทางร่างกาย

และ
สติปัญญา 
(หากมีใส่

เครื่องหมาย
✓) 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแยกตามประเภท  (บาท) 

รายได้
รวม 

เฉลี่ยต่อ
เดือน 

ค่าจ้าง
เงินเดือน 

 
 
  

ประกอบ
อาชีพ

ทางการ
เกษตร 
(หลังหัก

ค่าใช้จ่าย) 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 
(หลังหัก

ค่าใช้จ่าย) 
  

สวัสดิการ
จากรัฐ  

(เงินบำนาญ, 
เบี้ยผู้สูงอายุ, 
อุดหนุนเด็ก
แรกเกิด,  

เงินคนพิการ, 
เงินคนจน

,อื่นๆ 

รายได้
จากแหล่ง
อื่นๆ (เงิน
โอนจาก

ครอบครัว
, ค่าเช่า 

และอื่นๆ) 
  

1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    
8                    
9                    
10                    
รวมรายได้ครัวเรือน (รายการที่ 1 - 10)    
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคน (รวมรายได้ครัวเรือน หารด้วยจำนวนสมาชิกทั้งหมด จากข้อ 2)    

 

3. ข้อมูลสถานะของครัวเรือน กรอกเฉพาะบุคคลที่อาศัยในบ้านปัจจุบัน (กา X หน้าข้อที่ตรงกับความเป็นจริง เลอืกได้มากกว่า 1 คำตอบ) 

3.1 ครัวเรือนมีภาระพ่ึงพิง  มีคนพิการ/เจ็บป่วยเรื้อรัง  ผู้สูงอายุเกินกว่า 60 ปี       

 เป็นพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว  มีคนอายุ 15-65 ปีที่ว่างงาน (ที่ไม่ใช่นักเรียน/นักศึกษา) 

3.2 การอยู่อาศัย  อยู่บ้านตนเอง/เจ้าของบ้าน  อยู่กับผู้อื่น/อยู่ฟรี  

  อยู่บ้านเช่า จ่ายค่าเช่าเดือนละ……………..บาท  

3.3 สภาพที่อยู่อาศัย  มีสภาพทรุดโทรม/ไม่ปลอดภัย/ทำจากวัสดุท้องถิ่น (ไม้ไผ่ ใบจากหรือวัสดุเหลือใช้) 

  ไม่มีห้องส้วมในที่อยู่อาศัยและบริเวณบ้าน  

3.4 ที่ดินทำการเกษตร (รวมเช่า)  ไม่มีที่ดินทำกิน  มีที่ดินทำกินได้ ไม่เกิน 1 ไร่  มีที่ดินทำกินได้ 1 ถึง 5 ไร่  

3.5 แหล่งน้ำดื่ม/ใช้  น้ำบ่อ/น้ำฝน/น้ำประปาภูเขา/แม่น้ำลำธาร  น้ำบาดาล    น้ำประปา  อื่นๆ 

3.6 แหล่งไฟฟ้าหลัก  ไม่มีไฟฟ้าหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า   ใช้เครื่องปั่นไฟ   ใช้ไฟต่อพ่วง   ใช้ไฟมิเตอร์และอื่นๆ 

3.7 ยานพาหนะในครัวเรือน  รถยนต์นั่งส่วนบุคคล      [   อายุเกิน 15 ปี   ไม่เกิน 15 ปี  ] 

 รถปิกอัพ/รถบรรทุกเล็ก/รถตู้  [   อายุเกิน 15 ปี   ไม่เกิน 15 ปี  ] 

 รถไถ/รถเกี่ยวข้าว/รถประเภทเดียวกัน  รถมอเตอร์ไซต์  เรือยนต์ 

3.8 ของใช้ในครัวเรือน (ที่ใช้งานได้)  แอร์  โทรทัศน์     คอมพิวเตอร์  ตู้เย็น   เครื่องซักผ้า 
 

รปูถ่าย 

นกัเรยีน 
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สถานภาพครอบครวั ภาพถ่ายบา้น และการเดินทาง 
สถานภาพครอบครวั    อาศยัอยูก่บัพอ่/แม ่     อาศยัอยูก่บัญาต ิ     อาศยัอยูก่บัมลูนิธ/ิวดั/โรงเรยีนพกันอน/นายจา้ง      
                                           พอ่/แม่หยา่รา้ง อาศยัอยูก่บั................     พอ่เสยีชวีติ อาศยัอยูก่บั.........    แมเ่สยีชวีติ  อาศยัอยูก่บั......... 
ทีต่ัง้บา้นนกัเรยีน (กรณีทีอ่ยูเ่หมอืนฐานขอ้มลูตน้สงักดัไม่ตอ้งบนัทกึส่วนนี้)  หากไมต่รงกรุณาระบุใหเ้ป็นปัจจุบนั 

 บา้นเลขที.่....................หมูท่ี.่............ตรอก/ซอย...................ถนน....................ต าบล......................อ าเภอ/เขต.......................... 
จงัหวดั...................รหสัไปรษณีย.์..................... 

รปูที ่1 ภาพถ่ายภายนอกบา้นนกัเรยีน                                                         รปูที ่2 ภาพถ่ายภายในบา้นนกัเรยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมาย
เหตุ: กรณีถ่ายภาพบา้นไม่ไดเ้พราะบา้นอยูต่่างอ าเภอ/ต่างจงัหวดั/ต่างประเทศ หรอืไมไ่ดร้บัอนุญาตใหถ้่ายภาพ ใหถ้่ายภาพนกัเรยีนคูก่บัป้าย
โรงเรยีน 

การเดนิทาง ระยะทางจากบา้นไปโรงเรยีน   กโิลเมตร  เมตร  
  การเดนิทางมาโรงเรยีน      เดนิ    จกัรยาน      รถจกัรยานยนต/์รถยนต์      รถโรงเรยีน      เรอื     รถรบัจา้ง/รถประจ าทาง 

ใชเ้วลาเดนิทาง  ชม       นาท ี คา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง   บาท/เดอืน 

      นกัเรยีนทีม่อีายุเกนิ 10 ปีใหล้งนามสว่นนี้ดว้ย หากไมถ่งึใหผู้ป้กครองลงนามยนิยอมแทนได้ 

ขอรบัรองว่าข้อมลูข้างต้นของนักเรียนเป็นจริง 

ลงชื่อ                                                       ผูอ้ านวยการสถานศกึษา    ลงชื่อ                                                                เจา้หน้าที่
ของรฐั 
      (                                                     )                                          (                                                            ) 
โรงเรยีน                         ต าแหน่ง        
                                                                                               บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที ่     

หมายเหตุ: เจ้าหน้าที่ของรัฐที่สามารถให้การรับรองได้ ดังต่อไปนี้  
1. ข้าราชการปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญงานหรือชำนาญการ หรือเทียบเท่า 
2. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
3. ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 
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 ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เก็บรวบรวม  ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการสรา้งความเสมอภาคทางการศกึษา การช่วยเหลอื หรอืสนับสนุนเงนิและค่าใชจ้่ายใหแ้ก่ผูข้าดแคลนทุนทรพัยห์รอื
ดอ้ยโอกาส หรอืเพื่อการศกึษา วจิยั และพฒันาองคค์วามรูเ้พื่อใชใ้นการลดความเหลื่อมล ้าทางการศกึษา รวมถงึเพื่อการด าเนินงานอื่น 
ๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. กสศ. พ.ศ. 2561 และให ้กสศ. ใช้หรอืเปิดเผยขอ้มูลนี้แก่ภาครี่วมด าเนินงานทัง้
ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคมไดด้ว้ย การใหค้วามยนิยอมนี้จะถอนความยนิยอมตามกฎหมายเสยีเมื่อใดก็ได้ โดยการแจง้ขอ
ถอนความยนิยอมเป็นหนงัสอืให ้กสศ. พจิารณา 

ลงชื่อ                                             นกัเรยีน         ลงชื่อ                                                 ผูป้กครอง 

       (                                                    )                                  (                                                    )          

กสศ. เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั ้งขึ ้นตาม พ.ร.บ. กองทุนเพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ตั ้งอยู ่เลขที ่ 388 อาคาร เอส. พี. ชั้ น 13 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  โทร 02-079-5475 กด 1 ,  Email: contact@eef.or.th 


