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แบบ นร./กสศ.01 หนา 1 

แบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน 

 โรงเรียน       สังกัด       

1. ขอมูลนักเรียน ชือ่นักเรียน                  นามสกุล      ชั้น    

     เลขประจำตัวประชาชน 

     อยูระหวางกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือไม 

         ใช                    ไมใช 

     อยูระหวางรับทุนการศึกษาหรือไม 

         ☐ รัฐบาล ระบุชื่อทุน      

         ☐ เอกชน ระบุชื่อทุน      

         ☐ ทุนพระราชทาน ระบุชื่อทุน                        

     สมาชกิในครอบครัวเคยไดรับทุนหรือไม 

          ไมเคย           เคยรับทุน โปรดระบุชื่อทุน         

สถานภาพครอบครัว พอแมอยูดวยกัน พอแมแยกกันอยู พอแมหยาราง พอเสียชีวิต/สาบสูญ แมเสียชีวิต/สาบสูญ  เสียชีวิตทั้งคู/สาปสูญ  พอ/แมทอดทิ้ง  

นักเรียนอาศัยอยูกบั   พอ/แม  ญาติ  อยูลำพัง  ผูอุปการะ/นายจาง  ครัวเรือนสถาบัน 

ชื่อผูปกครองนักเรียน               นามสกุล      ความสัมพันธกับนกัเรียน          

การศึกษาสูงสุด     อาชีพ                              เบอรโทรศัพทผูปกครอง/สมาชิกครัวเรือนที่ติดตอได           

เลขประจำตัวประชาชน                                                                        ไมมีเลขประจำตวัประชาชน  

 ไดสวัสดิการแหงรัฐ(ทะเบียนคนจน)/โครงการคนละคร่ึง/เราชนะ/ม.33เรารักกัน 
 

2. จำนวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมตวันักเรียน) รวม   คน (หากอาศัยอยูในครัวเรือนสถาบัน ใหขามไปตอบขอที 4) 

(สมาชิกในครัวเรือนหมายถึง สมาชิกที่มีคาใชจายรวมกัน) 

คน

ที่ 
ชื่อ - นามสกุล 

ความ 

สัมพันธ

กับ

นักเรียน 

เลขบัตรประชาชน/ 

เลขบัตรที่ราชการออก

ให 

การ 

ศกึษา

สูงสุด 

อายุ 

มีความ

พิการทาง

รางกาย/

สติปญญา

/มีโรค

เรื้อรัง 

(หากมีใส

เครื่องหม

าย 9) 

รายไดเฉลี่ยตอเดือนแยกตามประเภท  (บาท) 

รายได

รวม 

เฉลี่ยตอ

เดือน 

คาจาง

เงินเดือน 

อาชีพ

เกษตร 

กรรม 

(หลังหัก

คาใชจาย

) 

ธุรกิจ

สวนตัว 

(หลังหัก

คาใชจาย

) 

สวัสดิการ

จากรัฐ 

(บำนาญ, 

เบี้ยผูสูงอายุ, 

เงินอุดหนุน 

 อื่น ๆ จาก

รัฐบาล) 

รายไดจาก

แหลงอื่นๆ 

(เงินโอน

ครอบครัว, 

คาเชา และ

อื่นๆ) 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

 รวมรายไดครัวเรือน (รายการท่ี 1 - 10)   

 รายไดครัวเรือนเฉลี่ยตอคน (รวมรายไดครัวเรือน หารดวยจำนวนสมาชิกท้ังหมด จากขอ 2)   
 

 

 

 

 

รูปถาย 

นักเรียน 
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3. ขอมูลสถานะของครัวเรือน (ใสเครือ่งหมาย 9 หนาขอที่ตรงกบัความเปนจริง เลือกไดมากกวา 1 คำตอบ) 

3.1 ครัวเรือนมีภาระพึ่งพิง  มีคนพิการ/เจ็บปวยเร้ือรัง  ผูสูงอายุเกินกวา 60 ป       

  เปนพอ/แมเลี้ยงเด่ียว  มีคนอายุ 15-65 ปทีว่างงาน (ที่ไมใชนักเรียน/นักศึกษา)  

  ครัวเรือนไมมีภาระพึ่งพิง 

     3.2 การอยูอาศัย  อยูบานตนเอง/เจาของบาน  อยูบานเชา (เสียคาเชา) เดือนละ ……………….. บาท   

  อยูกับผูอื่น/อยูฟร ี  หอพัก 

3.3 ลักษณะที่อยูอาศัย (บันทึกสิ่งที่เหน็) 

วัสดุที่ใชทำพื้นบาน (ที่ไมใชใตถุนบาน)  กระเบื้อง/เซรามิค  ปาเก/ไมขัดเงา  ซีเมนตเปลือย  ไมกระดาน 

  ไวนิล/กระเบื้องยาง/เส่ือน้ำมัน  ไมไผ     ดิน/ทราย     อื่น ๆ 

วัสดุที่ใชทำฝาบาน   ฉาบซีเมนต   อิฐ/กอนปูน/อิฐบล็อก  สังกะสี  ไมกระดาน 

  ไมอัด  สมารทบอรด/ไฟเบอร/ซีเมนตบอรด  ไมไผ/ทอนไม/เศษไม  ดิน ไวนิล และอื่น ๆ 

วัสดุที่ใชทำหลังคา  โลหะ (เชน สังกะสี/เหล็ก/อะลูมิเนยีม)  กระเบื้อง/เซรามิค  ไมกระดาน    

   ใบไม/วัสดุธรรมชาติ  ไวนิล/กระดาษ/แผนพลาสติก  อื่น ๆ 

มีหองสวมในที่อยูอาศัย/บริเวณบาน  มี  ไมมี 

3.4 ที่ดินทำการเกษตรได (รวมเชา)  ไมทำเกษตร  ทำเกษตร   [   มีที่ดินนอยกวา 1 ไร    มีที่ดิน 1 ถึง 5 ไร     มีที่ดินเกิน 5 ไร ]  

3.5 แหลงน้ำดื่ม  น้ำดื่มบรรจุขวด/ตูหยอดน้ำ  น้ำประปา  น้ำบอ/น้ำบาดาล  น้ำฝน/น้ำประปาภูเขา/ลำธาร 

3.6 แหลงไฟฟา  ไมมีไฟฟา/ไมมีเครื่องกำเนิดไฟฟาชนิดอื่น ๆ   

  มีไฟฟา [  เครื่องปนไฟ/โซลาเซลล  ไฟตอพวง/แบตเตอรี่   ไฟบานหรือมิเตอร ] 

3.7 ยานพาหนะในครัวเรือน (ที่ใชงานได)  รถยนตนั่งสวนบุคคล     [  อายุเกิน 15 ป  ไมเกิน 15 ป  ] 

   รถปกอัพ/รถบรรทุกเล็ก/รถตู [  อายุเกิน 15 ป  ไมเกิน 15 ป  ] 

   รถไถ/รถเกี่ยวขาว/รถประเภทเดียวกัน  [  อายุเกิน 15 ป  ไมเกิน 15 ป  ] 

   รถมอเตอรไซต/เรือประมงพื้นบาน (ขนาดเล็ก)  ไมมียานพาหนะในครัวเรือน 

3.8 ของใชในครัวเรือน (ที่ใชงานได)  คอมพิวเตอร  แอร  ทีวีจอแบน  เครื่องซักผา  ตูเย็น  ไมมีของใชดังกลาว 
 

4. ขอมูลทั่วไปของสถาบัน ตอบสวนน้ีเฉพาะกรณีนักเรยีนอาศัยอยูในครัวเรือนสถาบัน  

ประเภทสถาบัน   มูลนิธิ/สถานสงเคราะห  (  จดทะเบยีน  ไมจดทะเบยีน)  ศาสนสถาน     โรงเรียนพักนอน    อื่นๆ 

ชื่อสถาบัน                 จังหวัด.                        

ชื่อผูรับผิดชอบสถาบัน       เบอรโทรศัพท     

นักเรียนรายนี้อยูกับสถาบันตั้งแตเดือน  ป พ.ศ.      พกัอาศัยในสถาบันแบบ  ประจำไมไปกลับ   ไปกลับบานเสาร-อาทิตย/ชวงปดภาคเรียน  

สถาบันใหความชวยเหลอืแกนกัเรียนรายนี้ดวยวิธ ี(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  ใหเงินสด  ใหสิ่งของ  ใหที่พักอาศัย  ใหอาหาร  ใหการเดินทาง  ดูแลดานการศึกษา  ดูแลดานสุขภาพ 

สถาบันมีรายจายเฉลี่ยในการดูแลนักเรียนรายนี ้      บาท/คน/ปการศึกษา 

สถาบันมีนักเรียนในความดแูล ณ ปจจบุัน จำนวน   คน 

สถาบันมีรายรับจากการสนับสนุน/รับบริจาคในรูปเงินและสิ่งของ คิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้น       บาท/ป 

สถาบันมีที่ดิน      ไร        งาน     อาคาร           หลัง     ยานพาหนะที่ใชงานได         คัน 

   สถาบันมีความประสงครับเงินอุดหนุนจาก กสศ. และสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขการรับทุนสำหรับนักเรียนรายนี้หรอืไม  ตองการ  ไมตองการ 

 

5. การเดินทางจากที่พักอาศัยไปโรงเรยีน 

ระยะทาง    กิโลเมตร  เมตร ใชเวลา   ชั่วโมง         นาที คาใชจายในการเดินทางไป-กลับ   บาท/เดือน 

วิธีเดินทางหลัก  เดิน  จักรยาน รถโรงเรียน  จักรยานยนตสวนตัว  รถสวนตัว 

 เรือสวนตัว จักรยานยนตรับจาง รถโดยสารประจำทาง/รับจาง เรือโดยสารประจำทาง/รับจาง 
 

6. ที่ตั้งที่พักอาศัยนักเรยีน ในปจจุบัน  

บานเลขที่     หมูที่   ตรอก/ซอย     ถนน        

ตำบล/แขวง     อำเภอ/เขต     จังหวัด     รหัสไปรษณีย    
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 7. ภาพถายที่พักอาศัยของนักเรียนในปจจุบัน 

     ภาพที่พักอาศัยของนักเรียนไดมากจาก  คุณครูลงเยี่ยมบานดวยตนเอง     ใหนักเรียนถายภาพมาให 

     ประเภทภาพถาย    ภาพถายที่พกัอาศัย/หอพัก ของนักเรียน    ภาพถายครัวเรือนสถาบัน 

     ภาพถายนักเรียนคูกับปายโรงเรียน  

      ที่พักอาศัยอยูตางจังหวัด   ที่พักอาศัยอยูตางประเทศ  ไมอนุญาตใหถายภาพที่พกัอาศัย       

  รูปที่ 1 ภาพถายนอกที่พักอาศัยนกัเรียน                                                รูปที ่2 ภาพถายภายในทีพ่ักอาศัยนักเรียน 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

หมายเหตุ: กรณีทีพ่ักอาศัยอยูตางจังหวัด/ตางประเทศ หรอืไมไดรับอนุญาตใหถายภาพ อนุโลมใหถายภาพนกัเรียนคูกับปายชื่อสถานศึกษาแทน 

8. การรับรองขอมูล 

 ขาพเจาขอใหการรับรองวาขอมูลในขอ 1 ถึงขอ 7 ของแบบขอรับเงินอุดหนุนนกัเรียนยากจนฉบบันี้ เปนขอมูลของขาพเจาจริง  

9. ขอมูลสวนบุคคล 

 ขาพเจารับทราบวา การเก็บรวบรวม ใช เปดเผย เผยแพร หรือกระทำการใดตอขอมูลสวนบุคคลของขาพเจา กสศ. ไดกระทำโดยชอบดวยกฎหมายเพื่อการดำเนินงานตาม 

พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 รวมถึงรับทราบนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ กสศ. ที่ไดประกาศผานเว็บไซตของ กสศ. ( www.eef.or.th) 

10. การรบัรองขอมูลโดยเจาหนาที่ของรัฐ 

 ขาพเจา                                                                                      เลขประจำตัวประชาชน                                              

 ตำแหนง                                        

      ขอรับรองวานกัเรียนอาศัยอยูในครัวเรือนที่ขาดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาสจริง 

      ไมขอรับรอง เนื่องจาก       

 ลงชื่อ                                                                เจาหนาที่ของรัฐ 

 (                                                               ) 

    ขาพเจา                                                                                                  ผูอำนวยการโรงเรียน   

      ขอรับรองวาขอมูลขางตนเปนขอมลูของนักเรียนจริง 

                                                                             ลงชื่อ                                                               ผูอำนวยการสถานศึกษา    

 (                                                               ) 

 

 

กสศ. เปนหนวยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  

พ.ศ. 2561 ตั้งอยูเลขที ่388 อาคาร เอส. พี. ชั้น 13 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

กรุงเทพฯ 10400  โทร 02-079-5475 กด 1 , Email: contact@eef.or.th 

ลงชื่อ                                                              นักเรียน 

                (                                                            ) 

ลงชื่อ                                                              ผูปกครอง 

                   (                                                            ) 

นักเรยีนที่มอีายเุกนิ 10 ป ใหลงนามสวนนีด้วย หากอายุไมถึงใหผูปกครองลงนามยนิยอมแทนได   

ผูเยี่ยมบาน/สำรวจขอมูล    

      ไดมีการแจงวัตถุประสงคการขอขอมูลตามแบบขอรับ

เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแกผูใหขอมลูเรียบรอยแลว 

ลงชื่อ      

          (                                           ) 

ตำแหนง ………………………………………………………………….. 

กรุณาถายใหเห็น 

หลังคาและฝาผนังของที่พักอาศัยทั้งหลัง 

กรุณาถายใหเห็น 

พ้ืนและบริเวณภายในของที่พักอาศัย 


