ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักเรียน/นักศึกษา
“โครงการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส”
เพื่อศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูงในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564
ชื่อ-สกุล (ไทย) …………………………………………………………………….…………………………..……
ชื่อ-สกุล (ENG) …………………………………………………………………….……………………………….

ติดรูปถ่ายผู้สมัคร
ขอรับทุน

เลขประจำตัวบัตรประชาชน     
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
 มัธยมศึกษาปีที่ 3/เทียบเท่า
ชื่อสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่……………………………………………………………………………………………………………..
ประเภททุนที่ต้องการสมัคร
 ทุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส./อนุปริญญา)
ชื่อสถานศึกษาที่ต้องการสมัคร………………………………………………………………….……………………………………………
จังหวัด………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..…
สาขาวิชาที่ต้องการสมัคร……………………………………………………….………………………………………………………………
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. คุณสมบัติผู้สมัครเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสมีลักษณะตรงกับข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
(โปรด √ ในช่อง )
 ครอบครัวมีฐานะยากจน โดยมีข้อมูลการคัดกรองการขาดแคลนทุนทรัพย์ (ตามแบบสายอาชีพ 01)
โดยมีผู้รับรอง 3 คน
 นักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. ในกรณียากจนพิเศษ โดยมีผู้รับรอง 1 คน (ตามแบบสายอาชีพ 02)
 ผู ้ สมั ครมี ล ั กษณะใดที ่ เป็ นอุ ปสรรคสำคั ญที ่ ส ุ ดต่ อโอกาสการศึ กษา โดยมี หลั กฐานแสดงจาก
สถานศึกษาและมีผู้รับรอง 3 คน (ตามแบบสายอาชีพ 03) ตามลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
2. ผู้ส มัครมีศักยภาพสูงที่จ ะศึกษาต่อ ในระดับสูงขึ้น (ตามแบบการรับรองผลการเรียนและความ
เหมาะสมของนักเรียน ในส่วนที่ 3 ที่ครูประจำชั้น/อาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษาออกให้)
3. เป็นผู้มีความสามารถพิเศษโดดเด่นที่ ผู้ขอรับทุนสมัครเข้าศึกษา ได้แก่ ด้านทักษะฝีมือและเชิง
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ภาษา
ในกรณีสมัครทุน 5 ปี (โปรด √ ในช่อง )
 เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลระดับกลุ่มโรงเรียน หรือมีหลักฐานยืนยัน ภายในระยะเวลา 3 ปี เช่น เคยเข้า
ร่วมประกวดและมีชิ้นงานอย่างน้อยในระดับกลุ่มโรงเรียน หรือมีผลงานมีการใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิง
พาณิชย์
ทุน ปวช. ต่อเนื่อง ปวส./อนุปริญญา
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1. การประกวด/การทำโครงงานชื่อ……………………………………………………….…………………………………
การเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1  อันดับที่ 2  อันดับที่ 3
 อื่น ๆ……………………………………………………………………………………………………………………………….
 ระดับกลุ่มโรงเรียนชื่อ…………………………………….….………………………………………….……………………
หน่วยงาน……………………………………………………….………….………………ปี…………………………………………
2. การประกวด/การทำโครงงานชื่อ……………………………………………………….…………………………
การเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1  อันดับที่ 2  อันดับที่ 3
 อื่น ๆ……………………………………………………………………………………………………………………………….
 ระดับกลุ่มโรงเรียนชื่อ…………………………………….….………………………………………….……………………
หน่วยงาน……………………………………………………….………….………………ปี…………………………………………
3. การประกวด/การทำโครงงานชื่อ……………………………………………………….…………………………………
การเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1  อันดับที่ 2  อันดับที่ 3
 อื่น ๆ……………………………………………………………………………………………………………………………….
 ระดับกลุ่มโรงเรียนชื่อ…………………………………….….………………………………………….……………………
หน่วยงาน……………………………………………………….………….………………ปี…………………………………………
4. คุณสมบัติเฉพาะ
 เป็นผู้ที่มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้ มีความสนใจ
 เป็นผู้ที่มีความถนัด และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพที่เคยเข้าร่วม (เช่น การทำ
โครงงาน การฝึกประสบการณ์กับผู้ประกอบการ การเข้าร่วม/
ชนะการประกวด อย่างน้อยระดับสถาบันการศึกษา)

หน่วยงาน

ปี

 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม

กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม

หน่วยงาน

ปี

 เป็นผู้ที่มีไม่มีพฤติกรรมที่ส่อว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน

ทุน ปวช. ต่อเนื่อง ปวส./อนุปริญญา
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ข้อมูลทั่วไป
1. ประวัติส่วนตัวผู้สมัครขอรับทุน
1.1 วัน เดือน ปี ที่เกิด…………………………………………………………….………อายุ……………….…ปี………..…เดือน
เพศ…………………...………ศาสนา……………………………………………………………………………………….………..
1.2 ข้อมูลการศึกษา
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ระดับการศึกษา
สถานศึกษา
ตลอดช่วงชั้น 5 ภาคการศึกษา
ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
ผลการเรียนภาคเรียนสุดท้าย ………………………………………
1.3 ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน บ้านเลขที่…………………หมู่ท.ี่ .………ซอย…………………...……….……….
ถนน………………………………………………………….แขวง/ตำบล……………………………………..…………………..
เขต/อำเภอ……………………………………………………………….จังหวัด……………………………..……………………
รหัสไปรษณีย์……………….……….โทรศัพท์……………………………………….……………………………………………
1.4 ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีที่อยู่ไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน) บ้านเลขที่………………….หมู่ท…ี่ ………………
ซอย…………………………………….ถนน…………………………………………….แขวง/ตำบล…………………………..
เขต/อำเภอ……………..……………………………………….จังหวัด……….……………………..……………………………
รหัสไปรษณีย์……………………….โทรศัพท์……………………..………………………………………………………………
1.5 ภาระงานความรับผิดชอบของนักเรียน/นักศึกษาที่มีต่อครอบครัว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ช่วยงานบ้าน
 ช่วยคนดูแลคนเจ็บป่วย/พิการ
 ช่วยค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ
 ทํางานแถวบ้าน (รับจ้างทั่วไป)
 ช่วยงานในนาไร่
 อื่น ระบุ.............................................................................................................................................
2. ครอบครัว/ผู้ปกครอง
2.1 ชื่อ-สกุล บิดา…………………………………………………………………………………………อายุ.……………….……ปี
เลขประจำตัวบัตรประชาชนของบิดา………..........................................................................................
สัญชาติของบิดา
 ไทย
 อื่นๆ ระบุ........................................................
 มีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม  ไม่ทราบ
อาชีพของบิดา …………………………………..…………
สถานที่ทำงานของบิดา…..…….....……….…………………….…………………..……....……………..…….....……….
โทรศัพท์มือถือของบิดา……………………………...…..รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของบิดา…………………......บาท
 เคยลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนคนจน)
ทุน ปวช. ต่อเนื่อง ปวส./อนุปริญญา
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การศึกษาสูงสุดของบิดา
 ไม่ได้รับการศึกษา
 ไม่จบชั้นประถมศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมต้น
 มัธยมปลาย
 ปวช.
 ปวส./อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
2.2 ชื่อ-สกุล มารดา…………………………………………………………………………………………อายุ …………………ปี
เลขประจำตัวบัตรประชาชนของมารดา...............................................................................................
สัญชาติของมารดา
 ไทย
 อื่นๆ ระบุ........................................................
 มีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม  ไม่ทราบ
อาชีพของมารดา …………..…………………..…………
สถานที่ทำงานของมารดา…..…….....……….……………………………………..……....……………..…….....……….
โทรศัพท์มือถือของมารดา……………............………..รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของมารดา…………..…......บาท
 เคยลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนคนจน)
การศึกษาสูงสุดของมารดา
 ไม่ได้รับการศึกษา
 ไม่จบชั้นประถมศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมต้น
 มัธยมปลาย
 ปวช.
 ปวส./อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
2.3 ผู้ปกครอง คือ  บิดา (ไม่ต้องให้ข้อมูลซ้ำ)  มารดา (ไม่ต้องให้ข้อมูลซ้ำ)  อื่นๆ โปรดให้ข้อมูล
ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง …………………………………………………..…………………………………………อายุ…………ปี
ความสัมพันธ์กับนักเรียน/นักศึกษา………………………………………………………………………………………….
เลขประจำตัวบัตรประชาชนของผู้ปกครอง.........................................................................................
สัญชาติของผู้ปกครอง…....................................................  อื่นๆ ระบุ............................................
 มีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม  ไม่ทราบ
อาชีพของผู้ปกครอง…………………………………..…
สถานที่ทำงานของผู้ปกครอง…..…….....………………………………………..……....……………..…….....….…….
โทรศัพท์มือถือของผู้ปกครอง……………........………รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง…..…….......บาท
 เคยลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนคนจน)
การศึกษาสูงสุดของผู้ปกครอง  ไม่ได้รับการศึกษา  ไม่จบชั้นประถมศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมต้น
 มัธยมปลาย
 ปวช.
 ปวส./อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
2.4 สถานภาพครอบครัว (บิดา-มารดา)
o อยู่ด้วยกัน
o หย่าร้าง (กรณีจดทะเบียนสมรสและไม่จดทะเบียนสมรส)
o แยกกันอยู่ตามอาชีพ (เช่น บิดา ทำงานที่ต่างจังหวัด กรุงเทพฯ)
o แยกกันอยู่ด้วยเหตุผลอื่น…………………………………………………………………………..………………

ทุน ปวช. ต่อเนื่อง ปวส./อนุปริญญา
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2.5 ความช่วยเหลือที่ครอบครัวเคยได้รับในปี 2563
 ไม่ได้รับความช่วยเหลือ
 ได้รับความช่วยเหลือ
โดยเลือกความช่วยเหลือครอบครัวเคยได้รับ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) ดังนี้
เงินสงเคราะห์
เงินทุนประกอบอาชีพ
เงินซ่อมแซมบ้าน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยความพิการ
เครื่องช่วยความพิการ
โรงเรียนพักนอน
สวัสดิการจากโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
สวัสดิการภาครัฐ ระบุ....................................................................................................................
สวัสดิการภาคเอกชน ระบุ..............................................................................................................
อื่นๆ ระบุ........................................................................................................................................
2.6 ข้าพเจ้ามีพี่น้องร่วมบิดา-มารดา ………... คน (รวมทั้งผู้ขอทุน) ผู้ขอทุนเป็น บุตร-ธิดา คนที่ ………...
โปรดระบุข้อมูลพี่น้องร่วมบิดา-มารดา (กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา/มีงานทำ/ไม่มีงานทำ)
ลำดับที่..... เพศ.................ชื่อ-สกุล................................................................................................อายุ.............ปี
 ไม่ได้รับการศึกษา
 กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น……………………...……….ศึกษาอยู่ที่สถานศึกษา……………………………………………….…………
 สำเร็จการศึกษา  ไม่จบชั้นประถมศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมต้น
 มัธยมปลาย
 ปวช.
 ปวส./อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
การมีงานทำ (มี ให้ระบุอาชีพ/ไม่มี) ..................................................................................รายได้...............................บาท/เดือน
สถานที่ทำงาน...........................................................................................................................................................................................
ลำดับที่..... เพศ.................ชื่อ-สกุล................................................................................................อายุ.............ปี
 ไม่ได้รับการศึกษา
 กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น……………………...……….ศึกษาอยู่ที่สถานศึกษา……………………………………………….…………
 สำเร็จการศึกษา  ไม่จบชั้นประถมศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมต้น
 มัธยมปลาย
 ปวช.
 ปวส./อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
การมีงานทำ (มี ให้ระบุอาชีพ/ไม่มี) ..................................................................................รายได้...............................บาท/เดือน
สถานที่ทำงาน...........................................................................................................................................................................................
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ลำดับที่..... เพศ.................ชื่อ-สกุล................................................................................................อายุ.............ปี
 ไม่ได้รับการศึกษา
 กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น……………………...……….ศึกษาอยู่ที่สถานศึกษา……………………………………………….…………
 สำเร็จการศึกษา  ไม่จบชั้นประถมศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมต้น
 มัธยมปลาย
 ปวช.
 ปวส./อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
การมีงานทำ (มี ให้ระบุอาชีพ/ไม่มี) ..................................................................................รายได้...............................บาท/เดือน
สถานที่ทำงาน...........................................................................................................................................................................................
ลำดับที่..... เพศ.................ชื่อ-สกุล................................................................................................อายุ.............ปี
 ไม่ได้รับการศึกษา
 กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น……………………...……….ศึกษาอยู่ที่สถานศึกษา……………………………………………….…………
 สำเร็จการศึกษา  ไม่จบชั้นประถมศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมต้น
 มัธยมปลาย
 ปวช.
 ปวส./อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
การมีงานทำ (มี ให้ระบุอาชีพ/ไม่มี) ..................................................................................รายได้...............................บาท/เดือน
สถานที่ทำงาน...........................................................................................................................................................................................
ลำดับที่..... เพศ.................ชื่อ-สกุล................................................................................................อายุ.............ปี
 ไม่ได้รับการศึกษา
 กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น……………………...……….ศึกษาอยู่ที่สถานศึกษา……………………………………………….…………
 สำเร็จการศึกษา  ไม่จบชั้นประถมศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมต้น
 มัธยมปลาย
 ปวช.
 ปวส./อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
การมีงานทำ (มี ให้ระบุอาชีพ/ไม่มี) ..................................................................................รายได้...............................บาท/เดือน
สถานที่ทำงาน...........................................................................................................................................................................................
3. ครู/อาจารย์ที่อ้างอิงได้
ชื่อ-สกุล…………………………………..……………....……………………………………………………………………………………
ที่อยู่ บ้านเลขที่……………….….หมู่ท…ี่ ………………ซอย…………………………………………………………………………
ถนน………………………………………….…….แขวง/ตำบล……………………………………………………………….………..
เขต/อำเภอ……………..……………………….จังหวัด……….…………………………..………..รหัสไปรษณีย์………………
โทรศัพท์มือถือ……………………………………………..Email………………………………………………………………………
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4. ความคาดหวังและแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อสายอาชีพ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กรอกไว้ในใบสมัครและหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครนี้เป็น
ความจริงทุกประการ โดยยินยอมให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพของครอบครัวและตัวข้าพเจ้า

ลงชื่อ ……………………………………………………………
(………………………………………………………….)
ผู้สมัครขอรับทุน
วันที่ ………..…/…………………….………./……….…….
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