แบบ นร. 01 หน้ า 1
แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน
โรงเรียน
1. ชื่อนักเรียน
เลขบัตรประชนชน
ชื่อผูป้ กครองนักเรียน
การศึกษาสูงสุด

นามสกุล
นามสกุล

รูปถ่าย
นักเรียน

สพป./สพม.
ชัน้
ไม่มผี ปู้ กครอง/กาพร้า
ความสัมพันธ์กบั นักเรียน
เบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้

เลขบัตรประชาชน

ไม่มบี ตั รประจาตัวประชาชน
ได้สวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนคนจน)

2. จานวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมตัวนักเรียน)

คน
ที่

ชื่อ-นามสกุล

เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน/เลข
บัตรที่ทางราชการ
ออกให้

ความ
สัมพันธ์
กับ
นักเรียน

คน มีรายละเอียดดังนี้

อายุ

มีความพิการ
ทางร่างกาย
และ
สติปัญญา
(หากมีใส่
เครื่องหมาย
✓)

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแยกตามประเภท (บาท)
สวัสดิการ
จากรัฐ
ประกอบ
ค่าจ้าง
ธุรกิจ
(เงินบำนาญ,
อาชีพ
เงินเดือน
ส่วนตัว
เบี้ยผู้สูงอายุ,
ทางการ
(หลังหัก
อุดหนุนเด็ก
เกษตร
ค่าใช้จ่าย)
แรกเกิด,
(หลังหัก
เงินคนพิการ,
ค่าใช้จ่าย)
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 เลือกได้มากกว่า 1 คำตอบ)
3.1 ครัวเรือนมีภาระพึ่งพิง
 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
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รายได้
รวม
เฉลี่ยต่อ
เดือน

แบบ นร. 01 หน้ า 2
สถานภาพครอบครัว ภาพถ่ายบ้าน และการเดิ นทาง
สถานภาพครอบครัว

อาศัยอยูก่ บั พ่อ/แม่ อาศัยอยูก่ บั ญาติ อาศัยอยูก่ บั มูลนิธ/ิ วัด/โรงเรียนพักนอน/นายจ้าง
พ่อ/แม่หย่าร้าง อาศัยอยูก่ บั ................ พ่อเสียชีวติ อาศัยอยูก่ บั ......... แม่เสียชีวติ อาศัยอยูก่ บั .........
ทีต่ งั ้ บ้านนักเรียน (กรณีทอ่ี ยูเ่ หมือนฐานข้อมูลต้นสังกัดไม่ตอ้ งบันทึกส่วนนี้) หากไม่ตรงกรุณาระบุให้เป็ นปั จจุบนั
บ้านเลขที.่ ....................หมูท่ .่ี ............ตรอก/ซอย...................ถนน....................ตาบล......................อาเภอ/เขต..........................
จังหวัด...................รหัสไปรษณีย.์ .....................
รูปที่ 1 ภาพถ่ายภายนอกบ้านนักเรียน
รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในบ้านนักเรียน

หมาย
เหตุ: กรณีถ่ายภาพบ้านไม่ได้เพราะบ้านอยูต่ ่างอาเภอ/ต่างจังหวัด/ต่างประเทศ หรือไม่ได้รบั อนุญาตให้ถ่ายภาพ ให้ถ่ายภาพนักเรียนคูก่ บั ป้ าย
โรงเรียน
การเดินทาง
ระยะทางจากบ้านไปโรงเรียน
กิโลเมตร
เมตร
การเดินทางมาโรงเรียน เดิน จักรยาน รถจักรยานยนต์/รถยนต์ รถโรงเรียน เรือ รถรับจ้าง/รถประจาทาง
ใช้เวลาเดินทาง
ชม
นาที ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
บาท/เดือน

การให้ความยิ นยอมในการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล

 ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา การช่วยเหลือ หรือสนับสนุ นเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่ผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์หรือ
ด้อยโอกาส หรือเพื่อการศึกษา วิจยั และพัฒนาองค์ความรูเ้ พื่อใช้ในการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา รวมถึงเพื่อการดาเนินงานอื่น
ๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. กสศ. พ.ศ. 2561 และให้ กสศ. ใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูล นี้แก่ภาคีร่วมดาเนินงานทัง้
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมได้ดว้ ย การให้ความยินยอมนี้จะถอนความยินยอมตามกฎหมายเสียเมื่อใดก็ได้ โดยการแจ้งขอ
ถอนความยินยอมเป็ นหนังสือให้ กสศ. พิจารณา
ลงชื่อ

นักเรียน
(

ลงชื่อ

)

ผูป้ กครอง
(

)

นักเรียนทีม่ อี ายุเกิน 10 ปี ให้ลงนามส่วนนี้ดว้ ย หากไม่ถงึ ให้ผปู้ กครองลงนามยินยอมแทนได้

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นของนักเรียนเป็ นจริ ง
ลงชื่อ
ของรัฐ
(
โรงเรียน

ผูอ้ านวยการสถานศึกษา ลงชื่อ
)

(
ตาแหน่ง
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่

เจ้าหน้าที่
)

หมายเหตุ: เจ้าหน้าที่ของรัฐที่สามารถให้การรับรองได้ ดังต่อไปนี้
1. ข้าราชการปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญงานหรือชำนาญการ หรือเทียบเท่า
2. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
3. ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
กสศ. เป็ น หน่ว ยงานของรั ฐ จั ด ตั ้ ง ขึ้ นตาม พ.ร.บ. กองทุ น เพื ่ อ ความเสมอภาคทางการศึก ษา พ.ศ. 2561 ตั ้ ง อยู ่ เ ลขที่ 388 อาคาร เอส. พี . ชั้ น 13
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-079-5475 กด 1 , Email: contact@eef.or.th
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