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แบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน

รูปถ่าย

โรงเรียน
สังกัด
นักเรียน
1. ข้อมูลนักเรียน ชือ่ นักเรียน
นามสกุล
ชั้น
เลขประจำตัวประชาชน
สถานภาพครอบครัว พ่อแม่อยู่ด้วยกัน พ่อแม่แยกกันอยู่ พ่อแม่หย่าร้าง พ่อเสียชีวิต/สาบสูญ แม่เสียชีวิต/สาบสูญ เสียชีวิตทั้งคู่/สาบสูญ พ่อ/แม่ทอดทิ้ง
นักเรียนอาศัยอยู่กบั
พ่อ/แม่
ญาติ
อยู่ลำพัง
ผู้อุปการะ/นายจ้าง ครัวเรือนสถาบัน
ชื่อผู้ปกครองนักเรียน
นามสกุล
ความสัมพันธ์กับนักเรียน
การศึกษาสูงสุด
อาชีพ
เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง/สมาชิกครัวเรือนที่ติดต่อได้
เลขประจำตัวประชาชน
ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน
ได้สวัสดิการแห่งรัฐ(ทะเบียนคนจน)/โครงการคนละครึ่ง/เราชนะ/ม.33เรารักกัน
2. จำนวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมตัวนักเรียน) รวม

คน (หากอาศัยอยู่ในครัวเรือนสถาบัน ให้ข้ามไปตอบข้อที่ 4)

(สมาชิกในครัวเรือนหมายถึง สมาชิกที่มีค่าใช้จ่ายร่วมกัน)

คน
ที่

ชื่อ - นามสกุล

ความ
สัมพันธ์
กับ
นักเรียน

เลขบัตร
ประชาชน/
เลขบัตรที่
ราชการออก
ให้

การ
ศึกษา
สูงสุด

อายุ

มีความพิการ
ทางร่างกาย/
สติปัญญา/มี
โรคเรื้อรัง (หาก
มีใส่เครื่องหมาย
✓)

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแยกตามประเภท (บาท)
สวัสดิการ
จากรัฐ
อาชีพ
ธุรกิจ
(บำนาญ,
เกษตร
ค่าจ้าง
ส่วนตัว
เบี้ย
กรรม
เงินเดือน
(หลังหัก
ผู้สูงอายุ,
(หลังหัก
ค่าใช้จ่าย) เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่าย)
อื่น ๆ จาก
รัฐบาล)

รายได้จาก
แหล่งอื่นๆ
(เงินโอน
ครอบครัว,
ค่าเช่า
และอื่นๆ)

รายได้รวม
เฉลี่ยต่อ
เดือน

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

3. ข้อมูลสถานะของครัวเรือน (ใส่เครือ่ งหมาย ✓ หน้าข้อที่ตรงกับความเป็นจริง เลือกได้มากกว่า 1 คำตอบ)
3.1 ครัวเรือนมีภาระพึ่งพิง
มีคนพิการ/เจ็บป่วยเรื้อรัง
ผู้สูงอายุเกินกว่า 60 ปี
เป็นพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว
มีคนอายุ 15-65 ปีทวี่ ่างงาน (ที่ไม่ใช่นักเรียน/นักศึกษา)
ครัวเรือนไม่มีภาระพึ่งพิง
3.2 การอยู่อาศัย
อยู่บ้านตนเอง/เจ้าของบ้าน
อยู่บ้านเช่า (เสียค่าเช่า) เดือนละ ……………….. บาท
อยู่กับผู้อื่น/อยู่ฟรี
หอพัก
3.3 ลักษณะที่อยู่อาศัย (บันทึกสิ่งที่เห็น)
วัสดุที่ใช้ทำพื้นบ้าน (ที่ไม่ใช่ใต้ถุนบ้าน)
กระเบื้อง/เซรามิค
ปาเก้/ไม้ขัดเงา
ซีเมนต์เปลือย
ไม้กระดาน
ไวนิล/กระเบื้องยาง/เสื่อน้ำมัน
ไม้ไผ่
ดิน/ทราย
อื่น ๆ
วัสดุที่ใช้ทำฝาบ้าน
ฉาบซีเมนต์
อิฐ/ก้อนปูน/อิฐบล็อก
สังกะสี
ไม้กระดาน
ไม้อัด
สมาร์ทบอร์ด/ไฟเบอร์/ซีเมนต์บอร์ด
ไม้ไผ่/ท่อนไม้/เศษไม้
ดิน ไวนิล และอื่น ๆ
1
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วัสดุที่ใช้ทำหลังคา

โลหะ (เช่น สังกะสี/เหล็ก/อะลูมิเนียม)
ใบไม้/วัสดุธรรมชาติ
มี
ไม่มี

มีห้องส้วมในที่อยู่อาศัย/บริเวณบ้าน
3.4 ที่ดินทำการเกษตรได้ (รวมเช่า)
3.5 แหล่งน้ำดื่ม
3.6 แหล่งไฟฟ้า
3.7 ยานพาหนะในครัวเรือน (ที่ใช้งานได้)

3.8 ของใช้ในครัวเรือน (ที่ใช้งานได้)

กระเบื้อง/เซรามิค
ไวนิล/กระดาษ/แผ่นพลาสติก

ไม่ทำเกษตร ทำเกษตร [ มีที่ดินน้อยกว่า 1 ไร่
น้ำดื่มบรรจุขวด/ตู้หยอดน้ำ
น้ำประปา
ไม่มีไฟฟ้า/ไม่มเี ครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ
มีไฟฟ้า
[
เครื่องปั่นไฟ/โซลาเซลล์
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
[
รถปิกอัพ/รถบรรทุกเล็ก/รถตู้
[
รถไถ/รถเกี่ยวข้าว/รถประเภทเดียวกัน
[
รถมอเตอร์ไซต์/เรือประมงพื้นบ้าน (ขนาดเล็ก)
คอมพิวเตอร์
แอร์
ทีวีจอแบน

ไม้กระดาน
อื่น ๆ

มีที่ดิน 1 ถึง 5 ไร่
น้ำบ่อ/น้ำบาดาล

มีที่ดินเกิน 5 ไร่ ]
น้ำฝน/น้ำประปาภูเขา/ลำธาร

ไฟต่อพ่วง/แบตเตอรี่
อายุเกิน 15 ปี
อายุเกิน 15 ปี
อายุเกิน 15 ปี
ไม่มียานพาหนะในครัวเรือน
เครื่องซักผ้า
ตู้เย็น

ไฟบ้านหรือมิเตอร์
ไม่เกิน 15 ปี ]
ไม่เกิน 15 ปี ]
ไม่เกิน 15 ปี ]

]

ไม่มีของใช้ดังกล่าว

4. ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน ตอบส่วนนี้เฉพาะกรณีนักเรียนอาศัยอยู่ในครัวเรือนสถาบัน
ประเภทสถาบัน มูลนิธิ/สถานสงเคราะห์ ( จดทะเบียน ไม่จดทะเบียน) วัด/ศาสนสถาน
อื่นๆ
ชื่อสถาบัน
จังหวัด.
.
ชื่อผู้รับผิดชอบสถาบัน……………………………………………………………………………………………………………………….เบอร์โทรศัพท์……………………………………
นักเรียนรายนี้อยู่กับสถาบันตั้งแต่เดือน
ปี พ.ศ.
พักอาศัยในสถาบันแบบ ประจำไม่ไปกลับ ไปกลับบ้านเสาร์-อาทิตย์/ช่วงปิดภาคเรียน
สถาบันให้ความช่วยเหลือแก่นกั เรียนรายนี้ด้วยวิธี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ให้เงินสด
ให้สิ่งของ
ให้ที่พักอาศัย
ให้อาหาร
ให้การเดินทาง
ดูแลด้านการศึกษา
ดูแลด้านสุขภาพ
สถาบันมีรายจ่ายเฉลี่ยในการดูแลนักเรียนรายนี้
บาท/คน/ปีการศึกษา
สถาบันมีนักเรียนในความดูแล ณ ปัจจุบัน จำนวน
คน
สถาบันมีรายรับจากการสนับสนุน/รับบริจาคในรูปเงินและสิ่งของ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น
บาท/ปี
สถาบันมีที่ดิน
ไร่
งาน อาคาร
หลัง ยานพาหนะที่ใช้งานได้
คัน
สถาบันมีความประสงค์รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุนสำหรับนักเรียนรายนี้หรือไม่
ต้องการ
ไม่ต้องการ
5. การเดินทางจากที่พักอาศัยไปโรงเรียน
ระยะทาง
กิโลเมตร
เมตร ใช้เวลา
ชั่วโมง
วิธีเดินทางหลัก
เดิน
จักรยาน
รถโรงเรียน
เรือส่วนตัว
6. ที่ตั้งที่พักอาศัยนักเรียน ในปัจจุบัน
บ้านเลขที่
ตำบล/แขวง

จักรยานยนต์รับจ้าง

รถโดยสารประจำทาง/รับจ้าง

หมู่ที่
ตรอก/ซอย
อำเภอ/เขต

บาท/เดือน
รถส่วนตัว

เรือโดยสารประจำทาง/รับจ้าง
ถนน

จังหวัด

7. ภาพถ่ายที่พักอาศัยของนักเรียนในปัจจุบัน
ภาพที่พักอาศัยของนักเรียนได้มากจาก
คุณครูลงเยี่ยมบ้านด้วยตนเอง
ประเภทภาพถ่าย

นาที ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไป-กลับ
จักรยานยนต์ส่วนตัว

รหัสไปรษณีย์

ให้นักเรียนถ่ายภาพมาให้

ภาพถ่ายที่พกั อาศัย/หอพัก ของนักเรียน
ภาพถ่ายนักเรียนคูก่ ับป้ายโรงเรียน
ที่พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัด

ภาพถ่ายครัวเรือนสถาบัน
ที่พักอาศัยอยู่ต่างประเทศ
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รูปที่ 1 ภาพถ่ายนอกที่พักอาศัยนักเรียน

รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในที่พกั อาศัยนักเรียน

กรุณาถ่ายให้เห็น

กรุณาถ่ายให้เห็น

หลังคาและฝาผนังของที่พักอาศัยทั้งหลัง

พื้นและบริเวณภายในของที่พักอาศัย

หมายเหตุ: กรณีทพี่ ักอาศัยอยูต่ ่างจังหวัด/ต่างประเทศ หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพ อนุโลมให้ถ่ายภาพนักเรียนคู่กับป้ายชื่อสถานศึกษาแทน

8. การรับรองข้อมูล
ข้าพเจ้าขอให้การรับรองว่าข้อมูลในข้อ 1 ถึงข้อ 7 ของแบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนฉบับนี้ เป็นข้อมูลของข้าพเจ้าจริง
9. ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้าพเจ้ารับทราบว่า การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เผยแพร่ หรือกระทำการใดต่อข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า กสศ. ได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อ การดำเนินงานตาม
พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 รวมถึงรับทราบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ กสศ. ที่ได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของ กสศ. ( www.eef.or.th)
ลงชื่อ

นักเรียน
(

ลงชื่อ

)

ผู้ปกครอง
(

)

นักเรียนที่มอี ายุเกิน 10 ปี ให้ลงนามส่วนนีด้ ้วย หากอายุไม่ถึงให้ผู้ปกครองลงนามยินยอมแทนได้

10. การรับรองข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้าพเจ้า

เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่ง
ขอรับรองว่านักเรียนอาศัยอยู่ในครัวเรือนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสจริง
ไม่ขอรับรอง เนื่องจาก
ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

(

)

ข้าพเจ้า

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของนักเรียนจริง
ลงชื่อ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

(

)
ครูผู้เยี่ยมบ้าน/สำรวจข้อมูล
ได้มีการแจ้งวัตถุประสงค์การขอข้อมูลตามแบบขอรับ
เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแก่ผู้ให้ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ

กสศ. เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
พ.ศ. 2561 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 388 อาคาร เอส. พี. ชั้น 13 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-079-5475 กด 1 , Email: contact@eef.or.th
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(

)

ตำแหน่ง …………………………………………………………………..

