
โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ป�การศึกษา ๒๕๖๖ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

๑ 

แบบเสนอชื่อ ข 

  สําหรับสถานศึกษาท่ีเป�ดสอนระดับ 

ปวช. ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี เสนอชื่อผู%ขอรับทุน 

 

 
โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ 

“ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ป การศึกษา ๒๕๖๖ 
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

ผู-บริหารสถานศึกษา 

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

เลขประจําตัวประชาชน �  ����  �����  ��  � 
ชื่อสถานศึกษา…..………………………………………………………………………………………………………………………… 

เขตพ้ืนท่ี…………………..…………………………………………………………………………………..……………………………..……… 

ท่ีอยู-…………….……หมู-ท่ี..………ซอย………………………….……….ถนน……………………………………………………………... 

แขวง/ตําบล……………………………………..…………………..เขต/อําเภอ………..…………………………………………………… 

จังหวัด…………………………….…..……รหัสไปรษณีย4……………….………………โทรศัพท4………………….……………………. 

สังกัด  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

         กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร4 วิจัยและนวัตกรรม  

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

คํารับรอง 

ขอรับรองว-า นาย/นางสาว……………………………………………………………………………………………………………......… 

 ขอรับทุนประเภทขาดแคลนทุนทรัพย4  

 ขอรับทุนประเภทด%อยโอกาส 

 

 ขณะนี้ได%รับการคัดเลือกเข%าศึกษาต-อในระดับปริญญาตรีแล%ว 

 หลักสูตร ๔ ป: ภาคปกติ เข%าเรียนในป:การศึกษา ๒๕๖๖ 

 หลักสูตรต-อเนื่อง ๒-๓ ป: ภาคปกติ เข%าเรียนในป:การศึกษา ๒๕๖๖ 

 หลักสูตรเทียบโอน ๒-๓ ป: ภาคปกติ เข%าเรียนในป:การศึกษา ๒๕๖๖ 

 

โดยหลักสูตรดังกล-าว 

 ได%รับการรับรองจากหน-วยงาน…………………………………………………………………………..………..……… 

 ได%รับการรับรองจากองค4กรวิชาชีพ………………………………………………………………………...............…  



โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ป�การศึกษา ๒๕๖๖ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

๒ 

สาขา………………………………………………………………………คณะ (ถ%ามี) ……………………….....……………………….….. 

สถาบัน……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(กรณีศึกษาต-อในระดับปริญญาตรีในสถานศึกษาในสังกัดของสถาบันการอาชีวศึกษา โปรดระบุชื่อสถานศึกษา 

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

คาดว-าจะสําเร็จการศึกษาในเดือน.........................................................................ป:............................................ 
 

 

ข%าพเจ%าขอรับรองว-า สถานศึกษาได%สรรหาและเสนอชื่อนักศึกษา  
ด%วยความรอบคอบ ยึดหลักความถูกต%อง ความเปBนธรรม และความ
โปร-งใสอย-างเคร-งครัด และข%อความข%างต%นเปBนความจริงทุกประการ 

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

                  (………………………………………………………….) 
                                                                                      ผู%บริหารสถานศึกษา 
                                                                    วนัท่ี ………..…/………………….…….…./……….……....... 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ป�การศึกษา ๒๕๖๖ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

๓ 

ส2วนที่ ๑ 
๑.๑ ประวัติผู-ขอรับทุน  

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) …………………………………………………………………….........................…………………………..…… 

ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………………………………………….………………………………. 

เลขประจําตัวประชาชน �  ����  �����  ��  �  

๑.๒ ข-อมูลผลการศึกษา 

ระดับการศึกษา ป การศึกษา สถานศึกษา  สาขา 
ผลการเรียน
เฉล่ียสะสม 

ปวช. ป: ๑ เทอม ๑/.......    
ปวช. ป: ๑ เทอม ๒/.......    
ปวช. ป: ๒ เทอม ๑/.......    
ปวช. ป: ๒ เทอม ๒/.......    
ปวช. ป: ๓ เทอม ๑/.......    
ปวช. ป: ๓ เทอม ๒/.......    

จํานวนหน2วยกิตตลอดหลักสูตร  หน2วยกิต 
ผลการเรียนเฉล่ียสะสมตามใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.)  

ปวส./อนุปริญญา ป: ๑ เทอม ๑/.......    
ปวส./อนุปริญญา ป: ๑ เทอม ๒/.......    
ปวส./อนุปริญญา ป: ๒ เทอม ๑/.......    
ปวส./อนุปริญญา ป: ๒ เทอม ๒/.......    
อนุปริญญา ป: ๓ เทอม ๑/.......    
อนุปริญญา ป: ๓ เทอม ๒/........    

จํานวนหน2วยกิตตลอดหลักสูตร  หน2วยกิต 
ผลการเรียนสะสมตามใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.)  

๑.๓ คุณสมบัติเฉพาะ 

ความสามารถโดดเด2นท่ีเก่ียวข-องกับสายอาชีพ 

 การทําโครงงาน ชื่อ….………………….………………………………………………………………………………………………… 

   เข%าร-วมแข-งขันแต-ไม-ได%รับรางวัล    เข%าร-วมแข-งขันและได%รับรางวัล 

การได%รับรางวัล 

 ระดับท%องถ่ิน รายการแข-งขัน…………………..……..……….………………………………………………….……… 

หน-วยงาน…………………………………………………………………………………………...…….ป:……………………………………… 

 รางวัลชนะเลิศ   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 



โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ป�การศึกษา ๒๕๖๖ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

๔ 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  รางวัลชมเชย 

 รางวัลอ่ืนๆ โปรดระบุ ..... 

 ระดับจังหวัด รายการแข-งขัน…………………..……..……….………………………………………………………….……………

หน-วยงาน…………………………………………………………………………………………...…….ป:……………………………………… 

 รางวัลชนะเลิศ   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  รางวัลชมเชย 

 รางวัลอ่ืนๆ โปรดระบุ ..... 

 ระดับภูมิภาค รายการแข-งขัน………..……..………………….………………………………………………………………………

หน-วยงาน…………………………………………………………………………………………...…….ป:……………………………………… 

 รางวัลชนะเลิศ   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  รางวัลชมเชย 

 รางวัลอ่ืนๆ โปรดระบุ ..... 

 ระดับชาติ รายการแข-งขัน…………………..………………….………………………………………………………….……………

หน-วยงาน…………………………………………………………………………………………...…….ป:……………………………………… 

 รางวัลชนะเลิศ   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  รางวัลชมเชย 

 รางวัลอ่ืนๆ โปรดระบุ ..... 

(สามารถเพ่ิมบรรทัดได%) 

๑.๔ ประสบการณ>ฝ@กงานในสถานประกอบการ  

ช่ือหน2วยงาน 
ตําแหน2ง/หน-าท่ี

ความ
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
(ระบุภาค

การศึกษาและป 
การศึกษา) 

ช่ือครูฝ@ก 
ในสถาน

ประกอบการ  
ตําแหน2ง โทรศัพท>มือถือ 

      
(สามารถเพ่ิมบรรทัดได%)       

๑.๕ กิจกรรมท่ีท2านมีส2วนร2วมในการจัด/ดําเนินการ/เข-าร2วม/ท้ังในและนอกสถานศึกษา 

ช่ือหน2วยงาน 
ตําแหน2ง/หน-าท่ีความ
รับผิดชอบในกิจกรรม 

ป  พ.ศ. 
ประโยชน>ท่ีได-รับจากการจัดการ/

ดําเนินการ/เข-าร2วมกิจกรรม 
    

(สามารถเพ่ิมบรรทัดได%)     
 

 



โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ป�การศึกษา ๒๕๖๖ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

๕ 

๑.๖ ประสบการณ>ทํางานระหว2างเรียน  

สถานท่ีทํางาน ลักษณะงาน/ตําแหน2ง/หน-าท่ีความรับผิดชอบ ป  พ.ศ. 
   

(สามารถเพ่ิมบรรทัดได%)    

๑.๗ การสนับสนุนเพ่ือการศึกษาท่ีผ2านมา (สามารถระบุได-มากกว2า ๑ ข-อ) 

 ครอบครัวสนับสนุน   

 กู%ยืมจากกองทุนเงินให%กู%ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

 ได%รับทุนการศึกษาจากหน-วยงานอ่ืน โปรดระบุ 

ป การศึกษา ช่ือทุนการศึกษา หน2วยงานท่ีให-ทุน จํานวนเงิน 
    
    
    
    

 

 สมาชิกในครอบครัวหรือเก่ียวดองเปBนเครือญาติของผู%รับทุน เคยได%รับทุนจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
(กสศ.) หรือไม-  
  ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ 
  ทุนครูรัก(ษ4)ถ่ิน 
  ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 
  ทุนอ่ืนๆ (โปรดระบุชื่อทุน) …………………………………………………………………………………………… 

 ทํางานพิเศษ โปรดระบุ  

ช่ือหน2วยงาน 
ตําแหน2ง/หน-าท่ีความ

รับผิดชอบ 
สถานท่ีทํางาน  รายได- 

    
(สามารถเพ่ิมบรรทัดได%)     

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

๑.๘ การศึกษาฝ@กอบรม/ดูงานหรือสัมมนา ณ ต2างประเทศ 

 ไม-เคย    

 เคยได%รับทุนไปศึกษาฝHกอบรม/ดูงานหรือสัมมนา ณ ต-างประเทศ โปรดระบุ 

ช่ือทุน ช่ือกิจกรรม/หลักสูตร/
การประชุมท่ีเข-าร2วม 

ประเทศ ช2วงเวลา 

    
(สามารถเพ่ิมบรรทัดได%)     



โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ป�การศึกษา ๒๕๖๖ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

๖ 

ส2วนที่ ๒ 
ข-อมูลท่ัวไป 

ประวัติส2วนตัวผู-ขอรับทุน 

๒.๑ วัน เดือน ป: เกิด………………………………………..อายุ………..…..........……เพศ………..………........................ 

สัญชาติ.....................................................................ศาสนา……………………………….………….......................... 

๒.๒ ท่ีอยู2ตามบัตรประจําตัวประชาชน บ%านเลขท่ี…………………หมู-ท่ี..………ซอย………………………….………. 

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

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

รหัสไปรษณีย4……………….……….โทรศัพท4มือถือ…………………………………อีเมล…………………………….…..  

๒.๓ ท่ีอยู2ปFจจุบัน  
  ตรงกับท่ีอยู-ตามบัตรประจําตัวประชาชน 

 ไม-ตรงกับท่ีอยู-ตามบัตรประจําตัวประชาชน โปรดระบุ 
บ%านเลขท่ี………หมู-ท่ี…………ซอย……………..…………………ถนน……………………………………………………….
แขวง/ตําบล……………………………………………………เขต/อําเภอ……………………………………………………….
จังหวัด……………………..………………รหัสไปรษณีย4…………….………….…โทรศัพท4มือถือ………………………    

๒.๔ ปFจจุบันอาศัยอยู2กับ (โปรดระบุ)  
ชื่อ – นามสกุล.........................................................ความสัมพันธ4กับนักศึกษาท่ีขอรับทุน..................... 

ประเภทท่ีอยู-อาศัย   บ%านท่ีผู%อาศัยอยู-ด%วยเปBนเจ%าของ   บ%านเช-า  

 บ%านผู%อ่ืน       อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................... 

๒.๕ ภาระงานความรับผิดชอบของผู-ขอรับทุนท่ีมีต2อครอบครัว (สามารถระบุได-มากกว2า ๑ ข-อ) 
 ช-วยงานบ%าน    ช-วยคนดูแลคนเจ็บปJวย/พิการ   ช-วยค%าขายเล็กๆ น%อยๆ  
 ทํางานรับจ%างท่ัวไป (โปรดระบุ) ………………………………….   ช-วยงานในไร-นา 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................................... 

 

 

 

 

 

 



โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ป�การศึกษา ๒๕๖๖ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

๗ 

ส2วนท่ี ๓ 
ครอบครัว/ผู-ปกครอง 
 

๓.๑ ชื่อ-สกุล บิดา…………………………………………………………………………………………อายุ ……………….……ป:
สัญชาติของบิดา   ไทย          อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................... 
  มีชีวิตอยู-    ถึงแก-กรรม    ไม-ทราบ อาชีพของบิดา …………………………………..………… 
สถานท่ีทํางาน ……………………………..…….....………. โทรศัพท4มือถือ ……………………………………………. 
  เคยลงทะเบียนเพ่ือรับบัตรสวัสดิการแห-งรัฐ 
การศึกษาสูงสุดของบิดา     ไม-ได%รับการศึกษา/ไม-จบชั้นประถมศึกษา   

    ประถมศึกษา        มัธยมศึกษาตอนต%น     มัธยมศึกษาตอนปลาย    ปวช.    
 ปวส./อนุปริญญา     ปริญญาตรี      สูงกว-าปริญญาตรี (โปรดระบุ)................. 
 ไม-ทราบ 
 

๓.๒ ชื่อ-สกุล มารดา…………………………………………………………………………………………อายุ …………………ป: 
สัญชาติของมารดา   ไทย          อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................... 
  มีชีวิตอยู-    ถึงแก-กรรม    ไม-ทราบ อาชีพของมารดา …………..…………………..………… 
สถานท่ีทํางาน ……………………………..…….....…..……. โทรศัพท4มือถือ……………………………………………. 
  เคยลงทะเบียนเพ่ือรับบัตรสวัสดิการแห-งรัฐ 
การศึกษาสูงสุดของบิดา     ไม-ได%รับการศึกษา/ไม-จบชั้นประถมศึกษา   

    ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนต%น     มัธยมศึกษาตอนปลาย     ปวช.    
 ปวส./อนุปริญญา     ปริญญาตรี      สูงกว-าปริญญาตรี (โปรดระบุ)................. 
 ไม-ทราบ 
 

๓.๓ ผู-ปกครอง    บิดา    มารดา  อ่ืน ๆ โปรดให%ข%อมูล  
ชื่อ-สกุลผู%ปกครอง …………………………………………………..…………………………………………อายุ…………ป: 
ความสัมพันธ4ต-อนักศึกษา………………………………….…. 
สัญชาติของผู%ปกครอง   ไทย          อ่ืนๆ ระบุ........................................................ 
อาชีพของผู%ปกครอง ……………………………..………… สถานท่ีทํางาน ……………………………..….....………. 
โทรศัพท4มือถือ………………………………………………………………………………………………………………….…… 

  เคยลงทะเบียนเพ่ือรับบัตรสวัสดิการแห-งรัฐ 
การศึกษาสูงสุด   ไม-ได%รับการศึกษา/ไม-จบชั้นประถมศึกษา       

 ประถมศึกษา     มัธยมศึกษาตอนต%น     มัธยมศึกษาตอนปลาย     ปวช.    
 ปวส./อนุปริญญา     ปริญญาตรี      สูงกว-าปริญญาตรี (โปรดระบุ).................       
 ไม-ทราบ 
 



โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ป�การศึกษา ๒๕๖๖ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

๘ 

๓.๔ สถานภาพครอบครัวและการส2งเสียของบิดา-มารดา 

o สมรส  ( ) จดทะเบียน    ( ) ไม-จดทะเบียน 

 ( ) บิดาส-งเสีย ( ) มารดาส-งเสีย   ( ) บิดา/มารดาไม-ส-งเสีย 

o แยกกันอยู-ชั่วคราว ( ) บิดาส-งเสีย  ( ) มารดาส-งเสีย   ( ) บิดา/มารดาไม-ส-งเสีย 

o หย-าร%าง  ( ) บิดาส-งเสีย  ( ) มารดาส-งเสีย   ( ) บิดา/มารดาไม-ส-งเสีย 

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

 

๓.๕ ปFจจุบันผู-ขอรับทุนอาศัยอยู2กับ ................................................................................................. 

 

๓.๖ ความช2วยเหลือท่ีครอบครัวเคยได-รับจากภาครัฐในป   ๒๕๖๕ 

� ไม-ได%รับความช-วยเหลือ  

� ได%รับความช-วยเหลือ  (สามารถระบุได%มากกว-า ๑ ข%อ) ดังนี้ 

( ) เงินสงเคราะห4    ( )  เงินทุนประกอบอาชีพ  ( )  เงินซ-อมแซมบ%าน   

( ) เบ้ียยังชีพผู%สูงอายุ    ( ) เบ้ียคนพิการ     ( ) เครื่องช-วยความพิการ      

( ) โรงเรียนพักนอน     ( ) สวัสดิการจากโครงการสวัสดิการแห-งรัฐ   ( )  เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด    

( ) สวัสดิการภาครัฐ (โปรดระบุ) .....................................................................................................  

( ) สวัสดิการภาคเอกชน (โปรดระบุ) .............................................................................................. 

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

๓.๗ ผู%ขอรับทุนมีพ่ีน%องร-วมบิดา-มารดา ………... คน (รวมตัวผู%ขอรับทุน) ผู%ขอรับทุนเปBนบุตร-ธิดา           

คนท่ี …..……... โปรดระบุข%อมูลพ่ีน%องร-วมบิดา-มารดา (กําลังศึกษา/สําเร็จการศึกษา/มีงานทํา/ไม-มี

งานทํา)  

ลําดับท่ี..... เพศ.................ชื่อ-สกุล................................................................................................อายุ.............ป: 

ความสัมพันธ4   พ่ีชาย   น%องชาย   พ่ีสาว   น%องสาว 

 ไม-ได%รับการศึกษา  

 กําลังศึกษาอยู-ในระดับชั้น……………………...……….ศึกษาอยู-ท่ีสถานศึกษา………………………………………........... 

 สําเร็จการศึกษา ไม-จบชั้นประถมศึกษา  ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนต%น 

     มัธยมศึกษาตอนปลาย   ปวช.    ปวส./อนุปริญญา 

    ปริญญาตรี    สูงกว-าปริญญาตรี  

การมีงานทํา (มี ให%ระบุอาชีพ/ไม-มี) .............................................รายได%............................................บาท/เดือน  

สถานท่ีทํางาน....................................................................................................................................................... 



โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ป�การศึกษา ๒๕๖๖ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

๙ 

ลําดับท่ี..... เพศ.................ชือ่-สกุล................................................................................................อายุ.............ป: 

ความสัมพันธ4   พ่ีชาย   น%องชาย   พ่ีสาว   น%องสาว 

 ไม-ได%รับการศึกษา  

 กําลังศึกษาอยู-ในระดับชั้น……………………...……….ศึกษาอยู-ท่ีสถานศึกษา………………………………………........... 

 สําเร็จการศึกษา ไม-จบชั้นประถมศึกษา  ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนต%น 

     มัธยมศึกษาตอนปลาย   ปวช.    ปวส./อนุปริญญา 

    ปริญญาตรี    สูงกว-าปริญญาตรี  

การมีงานทํา (มี ให%ระบุอาชีพ/ไม-มี) .............................................รายได%............................................บาท/เดือน  

สถานท่ีทํางาน....................................................................................................................................................... 

ลําดับท่ี..... เพศ.................ชื่อ-สกุล................................................................................................อายุ.............ป: 

ความสัมพันธ4   พ่ีชาย   น%องชาย   พ่ีสาว   น%องสาว 

 ไม-ได%รับการศึกษา  

 กําลังศึกษาอยู-ในระดับชั้น……………………...……….ศึกษาอยู-ท่ีสถานศึกษา………………………………………........... 

 สําเร็จการศึกษา ไม-จบชั้นประถมศึกษา  ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนต%น 

     มัธยมศึกษาตอนปลาย   ปวช.    ปวส./อนุปริญญา 

    ปริญญาตรี    สูงกว-าปริญญาตรี  

การมีงานทํา (มี ให%ระบุอาชีพ/ไม-มี) .............................................รายได%............................................บาท/เดือน  

สถานท่ีทํางาน....................................................................................................................................................... 

ลําดับท่ี..... เพศ.................ชื่อ-สกุล................................................................................................อายุ.............ป: 

ความสัมพันธ4   พ่ีชาย   น%องชาย   พ่ีสาว   น%องสาว 

 ไม-ได%รับการศึกษา  

 กําลังศึกษาอยู-ในระดับชั้น……………………...……….ศึกษาอยู-ท่ีสถานศึกษา………………………………………........... 

 สําเร็จการศึกษา ไม-จบชั้นประถมศึกษา  ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนต%น 

     มัธยมศึกษาตอนปลาย   ปวช.    ปวส./อนุปริญญา 

    ปริญญาตรี    สูงกว-าปริญญาตรี  

การมีงานทํา (มี ให%ระบุอาชีพ/ไม-มี) .............................................รายได%............................................บาท/เดือน  

สถานท่ีทํางาน.......................................................................................................................................................  

ลําดับท่ี..... เพศ.................ชื่อ-สกุล................................................................................................อายุ.............ป: 

ความสัมพันธ4   พ่ีชาย   น%องชาย   พ่ีสาว   น%องสาว 

 ไม-ได%รับการศึกษา  



โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ป�การศึกษา ๒๕๖๖ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

๑๐ 

 กําลังศึกษาอยู-ในระดับชั้น……………………...……….ศึกษาอยู-ท่ีสถานศึกษา………………………………………........... 

 สําเร็จการศึกษา ไม-จบชั้นประถมศึกษา  ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนต%น 

     มัธยมศึกษาตอนปลาย   ปวช.    ปวส./อนุปริญญา 

    ปริญญาตรี    สูงกว-าปริญญาตรี  

การมีงานทํา (มี ให%ระบุอาชีพ/ไม-มี) .............................................รายได%............................................บาท/เดือน  

สถานท่ีทํางาน....................................................................................................................................................... 

(สามารถเพ่ิมบรรทัดได%)



 

โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ป�การศึกษา ๒๕๖๖ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

๑๑ 
 

ส2วนที่ ๔ 

ข-อมูลความใฝHฝFนและแรงบันดาลใจ 

หากได-รับทุนสนับสนุนการศึกษา ผู-ขอรับทุนต-องการเรียนสูงสุดถึงระดับการศึกษาใด 
 ปริญญาตรี     ปริญญาโท          ปริญญาเอก          ยังไม-ทราบ  

โปรดแนบเรียงความพร-อมลงนามใน ๔ หัวข-อ ดังนี้     

     ๔.๑ เรื่องราวชีวิตของผู-ขอรับทุนท่ีอยากให-เรารู-จักคืออะไร กิจกรรมท้ังในและนอกสถานศึกษาท่ี
เก่ียวเนื่องกับภาวะความเปIนผู-นําและ/หรือจิตสาธารณะท่ีผู-ขอรับทุนเคยทํามีอะไรบ-าง และผู-ขอรับทุนได-
เรียนรู-อะไรจากกิจกรรมเหล2านั้น (จํานวนไม2น-อยกว2า ๑ หน-า A4 และสามารถเพ่ิมบรรทัดได-) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ข%าพเจ%าขอรับรองว-า ข%อความข%างต%นเปBนความจริงทุกประการ  
 ลงชื่อ …………………………………………………………… 

                 (………………………………………………………….) 
  ผู%ขอรับทุน 



 

โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ป�การศึกษา ๒๕๖๖ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

๑๒ 
 

๔.๒ ความใฝHฝFนสูงสุดของผู-ขอรับทุนเก่ียวกับการเรียนสายอาชีพคืออะไร และทุนนี้จะช2วยสนับสนุน        
ผู-ขอรับทุนให-ถึงจุดมุ2งหมายดังกล2าวได-อย2างไร (จํานวนไม2น-อยกว2า ๑ หน-า A4 และสามารถเพ่ิมบรรทัด
ได-) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ข%าพเจ%าขอรับรองว-า ข%อความข%างต%นเปBนความจริงทุกประการ  
 ลงชื่อ …………………………………………………………… 

                 (………………………………………………………….) 
     ผู%ขอรับทุน 

 



 

โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ป�การศึกษา ๒๕๖๖ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

๑๓ 
 

     ๔.๓ การวางแผนชีวิตของผู-ขอรับทุนในระยะยาวหลังจากสําเร็จการศึกษาสูงสุดตามท่ีระบุข-างต-นคือ
อะไร โปรดระบุรายละเอียดให-ชัดเจน (จํานวนไม2น-อยกว2า ๑ หน-า A4 และสามารถเพ่ิมบรรทัดได-) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….......... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ข%าพเจ%าขอรับรองว-า ข%อความข%างต%นเปBนความจริงทุกประการ  
 ลงชื่อ …………………………………………………………… 

                 (………………………………………………………….) 
     ผู%ขอรับทุน 

 

   



 

โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ป�การศึกษา ๒๕๖๖ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

๑๔ 
 

     ๔.๔ โครงงาน/นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ> หรือผลงานท่ีผู-ขอรับทุนภาคภูมิใจมากท่ีสุดคืออะไร เขียนเล2า
เรื่องเก่ียวกับผลงานดังกล2าวโดยเลือกนําเสนอเพียงผลงานเดียว โปรดระบุรายละเอียดให-ชัดเจน (จํานวน
ไม2น-อยกว2า ๑ หน-า A4 และสามารถเพ่ิมบรรทัดได-) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ข%าพเจ%าขอรับรองว-า ข%อความข%างต%นเปBนความจริงทุกประการ  
 ลงชื่อ …………………………………………………………… 

                 (………………………………………………………….) 
     ผู%ขอรับทุน 

 



 

โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ป�การศึกษา ๒๕๖๖ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

๑๕ 
 

ส2วนที่ ๕ 
แบบรับรองผลการเรียนและความเหมาะสมของผู-ขอรับทุน โดยขอให-คณบดี/ผู-บริหาร

สถานศึกษาเปIนผู-รับรองข-อมูล และขอให-อาจารย>ที่ปรึกษาจากสถานศึกษาที่ผู-ขอรับทุนสําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)/

อนุปริญญา เปIนผู-ให-ข-อมูล 
(เปIนผู-ที่สําเร็จการศึกษา ป การศึกษา ๒๕๖๕ เท2าน้ัน) 

 

ผู-รับรอง (คณบดี/ผู-บริหารสถานศึกษา) 

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

ท่ีอยู-……………………………....…………………………………………………………………………………………………………….. 

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

ชื่อสถานศึกษา...........................................................ตําแหน-ง....................................................................... 

สาขา.........................................................................คณะ (ถ%ามี)................................................................... 

โทรศัพท4มือถือ…………………………………………….….Email……………………………………………………………………. 

 

ผู-ให-ข-อมูล (อาจารย>ท่ีปรึกษา) 

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

ท่ีอยู-……………………………....…………………………………………………………………………………………………………….. 

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

ชื่อสถานศึกษา...........................................................ตําแหน-ง....................................................................... 

สาขา.........................................................................คณะ (ถ%ามี)................................................................... 

โทรศัพท4มือถือ…………………………………………….….Email……………………………………………………………………. 

ขอรับรองว-า 

ชื่อ-นามสกุลของผู%ขอรับทุน…………………………………………………………………….……………….………………. 

มีผลการเรียนและความเหมาะสมดังต-อไปนี้ 

๕.๑ ผลการเรียน 

ผู%ขอรับทุนสําเร็จการศึกษาในระดับ 

 ปวช. ป:การศึกษา ๒๕๖๕          ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคการศึกษา (GPAX): .......... 

 ปวส./อนุปริญญา ป:การศึกษา  ๒๕๖๕   ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๓ ภาคการศึกษา (GPAX): .......... 

ผู%ขอรับทุนมีผลการเรียนอยู-ในลําดับท่ี………….จากนักศึกษาในสาขาท้ังหมดจํานวน………….…...คน  



 

โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ป�การศึกษา ๒๕๖๖ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

๑๖ 
 

หรือคิดเปBนร%อยละ……………….ของนักศึกษาในสาขาท้ังหมด* 

* ต%องเปBนผู%ท่ีมีผลการเรียนอยู-ในลําดับไม2เกินร-อยละ ๒๐ บนของนักศึกษาในสาขาท้ังหมด หรือในกรณีสาขา

ของผู%ขอรับทุนมีจํานวนนักศึกษาน%อยกว-า ๑๐ คน ต%องเปBนผู%มีผลการเรียนอยู-ในลําดับไม2เกินร-อยละ ๓๐  

ตัวอย�างท่ี ๑ ผู�ขอรับทุนมีผลการเรียนอยู�ในลําดับท่ี ๕ จากนักศึกษาในสาขาท้ังหมดจํานวน ๓๐ คน 

คิดเป�นร�อยละ ๕

๓๐
× ๑๐๐ = ๑๖.๖๗ จากนักศึกษาในสาขาท้ังหมด 

ในกรณีนี้ผู%ขอรับทุนมีคุณสมบัติตามเกณฑ4ท่ีกําหนด 

ตัวอย�างท่ี ๒ ผู�ขอรับทุนมีผลการเรียนอยู�ในลําดับท่ี ๑๐ จากนักศึกษาในสาขาท้ังหมดจํานวน ๒๓ คน 

คิดเป�นร�อยละ ๑๐

๒๓
× ๑๐๐ = ๔๓.๔๘ จากนักศึกษาในสาขาท้ังหมด 

ในกรณีนี้ผู%ขอรับทุนไม�มีคุณสมบัติตามเกณฑ4ท่ีกําหนด 

ตัวอย�างท่ี ๓ ผู�ขอรับทุนมีผลการเรียนอยู�ในลําดับท่ี ๑ จากนักศึกษาในสาขาท้ังหมดจํานวน ๔ คน 

คิดเป�นร�อยละ ๑
๔
× ๑๐๐ = ๒๕ จากนักศึกษาในสาขาท้ังหมด 

ในกรณีนี้ผู%ขอรับทุนมีคุณสมบัติตามเกณฑ4ท่ีกําหนด 

 

๕.๒ ความเหมาะสมใน ๖ ประเด็น (จํานวนไม2น-อยกว2า ๑ หน-า A๔ และสามารถเพ่ิมบรรทัดได-) 

คําอธิบาย เอกสารรับรองของอาจารย4ท่ีปรึกษา เปBนเอกสารสําคัญท่ีใช%ในการพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา 
เอกสารควรให%ข%อมูลของผู%ขอรับทุนท้ังด%านวิชาการ ความสําเร็จ ระดับทักษะ และคุณลักษณะสําคัญจาก
ประสบการณ4การทําโครงการ กิจกรรมท้ังในและนอกสถานศึกษา 

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

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

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

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

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

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

(๒) ความเปIนผู-นํา…………………………………..……….................................................................. 

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

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

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



 

โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ป�การศึกษา ๒๕๖๖ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

๑๗ 
 

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

(๓) ความเปIนผู-มีจิตสาธารณะ……........................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

(๔) ความสามารถด-านสายอาชีพ............................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

(๕) เจตคติต2อการเรียนสายอาชีพ…………..............………………………………….…….................... 

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

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

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

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

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

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

(๖) ความใฝHรู-ใฝHเรียนและศักยภาพในการศึกษาต2อถึงระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก……… 

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



 

โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ป�การศึกษา ๒๕๖๖ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

๑๘ 
 

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

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

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

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

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

                                ข%าพเจ%าขอรับรองว-า ข%อความข%างต%นเปBนความจริงทุกประการ  
       

ลงชื่อ …………………………………………………………… 
           (………………………………………………………….) 
          อาจารย4ท่ีปรึกษา 
              ผู%ให%ข%อมูล 
 

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

                                                          คณบดี/ผู%บริหารสถานศึกษา 
            ผู%รับรองข%อมูล 

                                                           วันท่ี  ………..…/………………….…….…./……….…….. 
 

 
 
 



 

โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ป�การศึกษา ๒๕๖๖ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

๑๙ 
 

ส2วนท่ี ๖ 
แบบรับรองผู-ขาดแคลนทุนทรัพย>หรือด-อยโอกาส 

แบบรับรองผู%ขาดแคลนทุนทรัพย4หรือด%อยโอกาส โดยแบ-งเปBน ๒ กรณี ให%กรอกตาม
แบบฟอร4มท่ีตรงกับคุณสมบัติของผู%ขอรับทุน (โปรดระบุกรณีใดกรณีหน่ึง) 

 

กรณีที่เปIนผู-ขาดแคลนทุนทรัพย> 
 แบบสายอาชีพ ๐๑: แบบรับรองข%อมูลรายได%ครัวเรือน จากบิดา/มารดาหรือผู%ปกครอง  

 แบบสายอาชีพ ๐๒: แบบรับรองข%อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย4 จากคณบดี/ผู%บริหาร
สถานศึกษา/อาจารย4ท่ีปรึกษา  

 แบบสายอาชีพ ๐๓: แบบรับรองข%อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย4 จากเจ%าหน%าท่ีของรัฐในตําบล 
 

         กรณีที่เปIนนักศึกษาด-อยโอกาส 

 แบบสายอาชีพ ๐๔ : แบบรับรองข%อมูลการด%อยโอกาส 
  



 

โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ป�การศึกษา ๒๕๖๖ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

๒๐ 
 

 

แบบรับรองข-อมูลรายได-ครัวเรือน 

จากบิดา/มารดา/ผู-ปกครอง 

กรณีที่เปIนผู-ขาดแคลนทุนทรัพย> 
การรับรองข%อมูลรายได%ครัวเรือน ให%มีผู%รับรอง ๑ คน พร%อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนท่ี

รับรองสําเนาถูกต%อง ดังนี้ 

ชื่อผู%ขอรับทุน (นาย/นาง/นางสาว)…………………………...…….......…………………………………………………… 
เลขประจําตัวประชาชน 
 

ผู-รับรอง บิดา/มารดา/ผู-ปกครอง 

ข%าพเจ%า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………….......………………………………………………………………… 
เลขประจําตัวประชาชน 
ความสัมพันธ4 เปBน…………………………………………………………………………………..…………………………………………  
Email………………………………………………………. โทรศัพท4มือถือ…………………………………………………………………..  
จํานวนสมาชิกครัวเรือนท้ังหมดท่ีอาศัยอยู2ตั้งแต2 ๓ เดือนข้ึนไป (รวมผู-ขอรับทุน)…...……….คน  

คนที ่ ช่ือ - นามสกุล 

ความ 
สัมพันธ4

กับ
นักศึกษา 

เลขบัตร
ประชาชน/ 
เลขบัตรที่
ราชการ
ออกให% 

อายุ 

มีความพิการ
ทางร-างกาย/
สติป\ญญา/มี
โรคเรื้อรัง 
(หากมีใส-

เครื่องหมาย
) 

รายได-เฉลี่ยต2อเดือนแยกตามประเภท  (บาท) 

รายได%รวม 
เฉล่ียต-อ
เดือน 

ค-าจ%าง
เงินเดือน 

อาชีพ
เกษตร 
กรรม 

(หลังหัก
ค-าใช%จ-า

ย) 

ธุรกจิ
ส-วนตัว 
(หลังหัก

ค-าใช%จ-าย) 

สวัสดิกา
รจากรฐั 
(บํานาญ
, เบ้ีย

ผู%สูงอายุ
, เงิน

อุดหนนุ 
 อื่น ๆ 
จาก

รัฐบาล) 

รายไ
ด%จาก
แหล-ง
อื่นๆ 
(เงิน
โอน

ครอบ
ครัว, 
ค-าเช-า 
และ
อื่นๆ) 

1 
(ช่ือผู%ขอรับทนุ) 

 
         

ไม-รวม
รายได%ผู%
ขอรับทุน 

2            

3            

4            

5            

6            

7            

แบบสายอาชีพ ๐๑ 



 

โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ป�การศึกษา ๒๕๖๖ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

๒๑ 
 

คนที ่ ช่ือ - นามสกุล 

ความ 
สัมพันธ4

กับ
นักศึกษา 

เลขบัตร
ประชาชน/ 
เลขบัตรที่
ราชการ
ออกให% 

อายุ 

มีความพิการ
ทางร-างกาย/
สติป\ญญา/มี
โรคเรื้อรัง 
(หากมีใส-

เครื่องหมาย
) 

รายได-เฉลี่ยต2อเดือนแยกตามประเภท  (บาท) 

รายได%รวม 
เฉล่ียต-อ
เดือน 

ค-าจ%าง
เงินเดือน 

อาชีพ
เกษตร 
กรรม 

(หลังหัก
ค-าใช%จ-า

ย) 

ธุรกจิ
ส-วนตัว 
(หลังหัก

ค-าใช%จ-าย) 

สวัสดิกา
รจากรฐั 
(บํานาญ
, เบ้ีย

ผู%สูงอายุ
, เงิน

อุดหนนุ 
 อื่น ๆ 
จาก

รัฐบาล) 

รายไ
ด%จาก
แหล-ง
อื่นๆ 
(เงิน
โอน

ครอบ
ครัว, 
ค-าเช-า 
และ
อื่นๆ) 

8            

9            

10            

รวมรายได-ครัวเรือน (ไม2รวมรายได-นักศึกษา)   
รายได-ครัวเรือนเฉลี่ยต2อคน (รวมรายได-ครัวเรือน หารด-วยจํานวนสมาชิกท้ังหมด จากข-อ ๒ แต2ไม2รวมรายได-นักศึกษา)   

 

ข%าพเจ%าขอรับรองว-า ข%อความข%างต%นเปBนความจริงทุกประการ  
 
ลงชื่อ …………………………………………………………… 

                (………………………………………………………….) 
                                                                                 บิดา/มารดา/ผู%ปกครอง 
                                                               วันท่ี  ………..…/………………….…….…./……….…….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ป�การศึกษา ๒๕๖๖ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

๒๒ 
 

 

แบบรับรองข-อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย> จากคณบดี/ผู-บริหารสถานศึกษา/อาจารย>ที่ปรึกษา 

กรณีที่เปIนผู-ขาดแคลนทุนทรัพย> 
การรับรองข%อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย4 ให%มีผู%รับรอง ๑ คน พร%อมแนบสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนท่ีรับรองสําเนาถูกต%อง ดังนี้ 

 

ผู-รับรอง (คณบดี/ผู-บริหารสถานศึกษา/อาจารย>ท่ีปรึกษา)  

ข%าพเจ%า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………….......………………………………………………………………… 
เลขประจําตัวประชาชน 
ชื่อสถานศึกษา...........................................................ตําแหน-ง............................................................................. 

สาขา.........................................................................คณะ (ถ%ามี).......................................................................... 

Email………………………………………………………. โทรศัพท4มือถือ…………………………………………………………………..  

  
ขอรับรองว2า ช่ือ (ผู-ขอรับทุน) ……………………....…….…………………….…................................ 

มีฐานะขาดแคลนทุนทรัพย4และมีสถานภาพความเปBนอยู-ท่ีเชื่อได%ว-าเปBนผู%ขาดแคลนทุนทรัพย4ดังต-อไปนี้............ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
        

ลงชื่อ) ....................................................................  
 (.......................................................................)  
  วันท่ี........../............................/.................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสายอาชีพ ๐๒ 



 

โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ป�การศึกษา ๒๕๖๖ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

๒๓ 
 

 

 
แบบรับรองข-อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย> จากเจ-าหน-าที่ของรัฐในตําบล 

 

กรณีที่เปIนผู-ขาดแคลนทุนทรัพย> 
การรับรองข%อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย4 ให%มีผู%รับรอง ๑ คน พร%อมแนบสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนท่ีรับรองสําเนาถูกต%อง ดังนี้ 

ช่ือผู-รับรอง (เจ-าหน-าท่ีของรัฐในตําบล) 
ข%าพเจ%า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………………………………………. 
ตําแหน-ง   ข%าราชการองค4กรปกครองส-วนท%องถ่ินผู%ดํารงตําแหน-งไม-ตํ่ากว-าระดับชํานาญงานหรือ

ชํานาญการ หรือเทียบเท-า 

 กํานัน   ผู%ใหญ-บ%าน   ผู%ช-วยผู%ใหญ-บ%าน 

 ผู%บริหารท%องถ่ิน  สมาชิกสภาท%องถ่ิน 

 

เลขประจําตัวประชาชน 
สังกัดหน-วยงาน……………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

Email………………………………………………………. โทรศัพท4มือถือ…………………………………………………………………..  

 
ขอรับรองว2า ช่ือ (ผู-ขอรับทุน) …………….…………….……………………….…................................ 

มีฐานะขาดแคลนทุนทรัพย4และมีสถานภาพความเปBนอยู-ท่ีเชื่อได%ว-าเปBนผู%ขาดแคลนทุนทรัพย4ดังต-อไปนี้............ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

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

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

แบบสายอาชีพ  ๐๓ 



 

โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ป�การศึกษา ๒๕๖๖ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

๒๔ 

 
     แบบรับรองข-อมูลการด-อยโอกาส 

 
กรณีที่เปIนผู-ด-อยโอกาส 

การรับรองข%อมูลการด%อยโอกาส ให%มีผู%รับรอง ๓ คน พร%อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนท่ี

รับรองสําเนาถูกต%อง ดังนี้ 

ผู-รับรอง คนท่ี ๑ (คณบดี/ผู-บริหารสถานศึกษา/อาจารย>ท่ีปรึกษา) 

ข%าพเจ%า (นาย/นาง/นางสาว)……………………….…….........…นามสกุล….…………………………………………… 

เลขประจําตัวประชาชน  

ชื่อสถานศึกษา...........................................................ตําแหน-ง............................................................................. 

สาขา.........................................................................คณะ (ถ%ามี).......................................................................... 

Email………………………………………………………. โทรศัพท4มือถือ…………………………………………………………………..  

ผู-รับรอง คนท่ี ๒ (บิดา/มารดา/ผู-ปกครอง) 

ข%าพเจ%า (นาย/นาง/นางสาว)……………………….…….......…นามสกุล….……………………………………………… 

ความสัมพันธ4...............................................    เลขท่ีบัตรประชาชน  

ท่ีอยู-……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….. 

Email………………………………………………………. โทรศัพท4มือถือ…………………………………………………………………..  

ผู-รับรอง คนท่ี ๓ (เจ-าหน-าท่ีของรัฐในตําบล) 

ข%าพเจ%า (นาย/นาง/นางสาว)……………………….…….......…นามสกุล….…………………………………………… 

ตําแหน-ง   ข%าราชการองค4กรปกครองส-วนท%องถ่ินผู%ดํารงตําแหน-งไม-ตํ่ากว-าระดับชํานาญงานหรือ

ชํานาญการ หรือเทียบเท-า 

 กํานัน   ผู%ใหญ-บ%าน   ผู%ช-วยผู%ใหญ-บ%าน 

 ผู%บริหารท%องถ่ิน  สมาชิกสภาท%องถ่ิน 

 

เลขประจําตัวประชาชน 
สังกัดหน-วยงาน……………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

Email………………………………………………………. โทรศัพท4มือถือ…………………………………………………………………..  

 
 

แบบสายอาชีพ ๐๔ 



 

โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ป�การศึกษา ๒๕๖๖ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

๒๕ 

 
 
ขอรับรองว2า (นาย/นางสาว)………………………………………….....…………………………..........……...............    
เปIนผู-ด-อยโอกาส ซ่ึงเปIนผู-ประสบปFญหาความเดือดร-อนได-รับผลกระทบ อันจะส2งผลให-ไม2ได-รับโอกาสทาง
การศึกษาท่ีเสมอภาคกับผู-อ่ืนตามนิยามในประกาศกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)           
ลงวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ”  
ป การศึกษา ๒๕๖๖ ดังนี้ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
ผู-รับรอง คนท่ี ๑ คณบดี/ผู%บริหารสถานศึกษา/อาจารย4ท่ีปรึกษา      

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

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

ตําแหน-ง ............................................................. 

   วันท่ี........../............................/.................... 
 
ผู-รับรอง คนท่ี ๒ บิดา/มารดา/ผู%ปกครอง     

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

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

      ความสัมพันธ4 ............................................................. 

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

ผู-รับรอง คนท่ี ๓ เจ%าหน%าท่ีของรัฐในตําบล   

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

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

ตําแหน-ง ............................................................. 

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

 

 

แบบสายอาชีพ ๐๔ 



 

โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ป�การศึกษา ๒๕๖๖ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

๒๖ 

การรับรองข-อมูลและการให-ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช- หรือเปSดเผยข-อมูลส2วนบุคคล 

 ข%าพเจ%ายินยอมให%กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เก็บรวบรวม ใช% หรือเป�ดเผยข%อมูลส-วน
บุคคลนี้เพ่ือวัตถุประสงค4ในการสร%างความเสมอภาคทางการศึกษา การช-วยเหลือ หรือสนับสนุนเงินและ
ค-าใช%จ-ายให%แก-ผู%ขาดแคลนทุนทรัพย4หรือด%อยโอกาส หรือเพ่ือการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค4ความรู% เพ่ือใช%ใน
การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา รวมถึงเพ่ือการดําเนินงานอ่ืน ๆ ให%บรรลุวัตถุประสงค4ตามมาตรา ๕ แห-ง 
พ.ร.บ. กสศ. พ.ศ. ๒๕๖๑ และให% กสศ. ใช%หรือเป�ดเผยข%อมูลนี้แก-ภาคีร-วมดําเนินงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม ได%ด%วย ท้ังนี้ เปBนไปตามนโยบายการคุ%มครองข%อมูลส-วนบุคคลของ กสศ. 

 
   ลงชื่อ …………………………………………………………… 

                 (………………………………………………………….) 
 นักศึกษาท่ีขอรับทุน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


