
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เรื่อง รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อรับทุนการศึกษา ตามโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับนักเรียน
ในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น)  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

..................................................................................................... 
 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ) ให้เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป้าประสงค์ของ
โครงการนี้เพ่ือสร้างโอกาสให้กับนักเรียนที่ยากจน ที่มีศัยกภาพ และมีจิตวิญญาณความเป็นครู ได้ศึกษาต่อจน
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อย่างมีคุณภาพ ใน
ระยะเวลา ๔ ปี แล้วได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูรุ่นใหม่ในโรงเรียนพ้ืนที่ห่างไกลระดับต าบล จ านวน ๓๒ ทุน 
ซึ่งผลจากโครงการนี้จะส่งผลต่อการพัฒนาของท้องถิ่น ลดความเหลื่อมล้ าและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา ช่วยให้
จ านวนครูมีเพียงพอต่อความต้องการ  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ จึงประกาศรายละเอียดการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการไว้ดังนี้ 

๑. หลักสูตรที่รับสมัคร 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ระดับปริญญาตรี ๔ ปี 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๒.๑  มีสัญชาติไทย  
 ๒.๒  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๒.๓  อาศัยอยู่ในครอบครัวทีส่มาชิกมีรายได้เฉลี่ยต่อคนไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน 
 ๒.๔  มีบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง และผู้ขอรับทุน มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตต าบล ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
โรงเรียนพ้ืนที่ห่างไกลที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังส าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามบัญชีรายชื่อท้าย
ประกาศนี้ไม่น้อยกว่า ๓ ปีติดตอ่กันจนถึงวันสมัคร  
 ๒.๕  มีผลการเรียนสะสมเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า              
ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
 ๒.๖  มีความประพฤติดี  ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน  
 ๒.๗  ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 ๒.๘  มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู และมีความประสงค์จะเป็นครูในพื้นท่ีห่างไกลซึ่งเป็นท้องถิ่นของตน 
 ๒.๙  มีประสบการณ์ในการท ากิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือส่วนรวม 

๓. เอกสารประกอบการสมัคร 
 ๓.๑  ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย 
 ๓.๒  แบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (กสศ.๐๑) พร้อมรูปถ่าย 
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 ๓.๓  เอกสารแสดงผลการเรียน ได้แก่ ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองผลการเรียนที่
แสดงผลการเรียนหรือระบุค่าคะแนนเฉลี่ย ๕ ภาคการศึกษา จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๓.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๓.๕  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๓.๖  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๓.๗  ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ฉบับ 

๔. การสมัครและส่งเอกสารประกอบการสมัคร 
 ๔.๑ รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๖ กันยายน - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 ๔.๒ นักเรียนผู้มีคุณสมบัติและสนใจเข้าร่วมโครงการกรอกใบสมัครและแบบขอรับทุนอุดหนุน
นักเรียนยากจน (กสศ. ๐๑) ตามแบบฟอร์มที่แนบมาท้ายประกาศนี้ หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
http://academic.uru.ac.th/academic/index.php  
 ๔.๓ ส่งเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดตามข้อ ๓  ส่งถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภายในวันที่ 
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมหาวิทยาลัยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นวันที่ส่งเอกสารการสมัคร 

 
เรียน  คณบดีคณะครุศาสตร์                                    
        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
        ต.ท่าอิฐ อ.เมือง 
        จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐ 

                                                                   (ใบสมัครครูรัก(ษ์)ถิ่น) 

 ๕. ก าหนดการและวิธีการคัดเลือก 
 ๕.๑ คัดกรองและเยี่ยมบ้านของผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม 
ความถูกต้อง ความเป็นธรรม และความโปร่งใส ระหว่างวันที่ ๑๙ ตุลาคม – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 ๕.๒ ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดกรอง วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 ๕.๓ ผู้ผ่านการคัดกรองต้องยืนยันเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ครูปฐมวัย “ความหวังของ
แผ่นดิน” โดยติดต่อเพ่ือยืนยันการเข้าร่วมโครงการได้ที่คณะครุศาสตร์  โทร ๐๕๕-๔๑๖๖๒๔ ต่อ ๑๒๐๐ ระหว่าง
วันที่ ๑๔– ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 ๕.๔ ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ครูปฐมวัย “ความหวังของแผ่นดิน” ต้องร่วมกิจกรรม 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นเวลา ๔ วัน ๓ คืน  และต้องทดสอบความรู้ (ช่วงเวลาเดือน มกราคม ๒๕๖๔ 
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีรายละเอียดประกาศแจ้งให้ทราบในภายหลัง) ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีรถรับ-ส่งผู้มาเข้าร่วม
โครงการตามจุดนัดหมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

๕.๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ านวน ๓๒ คน และรายชื่อส ารอง ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ 
๕.๖ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันการเข้าร่วมการปฐมนิเทศ และโครงการเตรียมความพร้อมก่อน 

เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยติดต่อเพ่ือยืนยันการเข้าร่วมได้ที่คณะครุศาสตร์  โทร ๐๕๕-๔๑๖๖๒๔ ต่อ 
๑๒๐๐ ระหว่างวันที่ ๒๕ มกราคม – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
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 ๕.๗  ผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ และโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต้อง                
เข้าร่วมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นระยะเวลา ๕ วัน ๔ คืน (ช่วงเวลาเดือนมีนาคม - เมษายน 
๒๕๖๔ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีรายละเอียดประกาศแจ้งให้ทราบในภายหลัง) ทั้งนีม้หาวิทยาลัยมีรถรับ-ส่งผู้มาเข้าร่วม
โครงการตามจุดนัดหมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

๖. เงื่อนไขการรับทุน 
 ๖.๑  เมื่อผู้รับทุนส าเร็จการศึกษาตามโครงการแล้วจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล
ซึ่งเป็นท้องถิ่นท่ีเป็นภูมิล าเนาของตนตามความต้องการของทางราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
 ๖.๒  กรณีที่ผู้รับทุนยุติการเรียน หรือเรียนไม่จบตามหลักสูตร โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ผู้รับทุน
ต้องชดใช้เงินทุนการศึกษาตามจ านวนที่ได้รับไปทั้งหมด 
 ๖.๓  กรณีเม่ือส าเร็จการศึกษาแล้วไม่ไปปฏิบัติหน้าที่ครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลครบตามก าหนดเวลา 
๖ ปี   โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้รับทุนต้องชดใช้เงินทุนการศึกษาตามจ านวนที่รับไปทั้งหมดโดยปรับลดสัดส่วน
ลงตามระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการไปแล้ว 
 ๖.๔ กรณีอ่ืน ๆ ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) จะเป็น              
ผู้วินิจฉัย ชี้ขาด และค าวินิจฉัยนั้นถือเป็นที่สุด 
 ๗. งบประมาณส าหรับสนับสนุนการศึกษา 
 ๗.๑  ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี (จ่ายตามจริงตามอัตราของ
สถาบันการศึกษาแต่ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด) 
 ๗.๒ ค่าท่ีพัก จ านวน ๒,๐๐๐ บาท/คน/เดือน (จ่ายตามจริงตามอัตราของสถาบันการศึกษาแต่ไม่เกิน
วงเงินที่ก าหนด) 
 ๗.๓ ค่าครองชีพ จ านวน ๖,๐๐๐ บาท/คน/เดือน 
 ๗.๔ ค่าต าราและอุปกรณ์การเรียนที่จ าเป็น จ านวน ๒,๐๐๐ บาท/คน/เดือน 
 ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามผลการสมัครได้ที่ คณะครุศาสตร์  
โทร ๐๕๕-๔๑๖๖01 ต่อ ๑๒๐๐  

   ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

     

 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) 
             อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์



โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น)       1 

 

 
เอกสารส าหรับผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา 

“โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับนักเรียนในพ้ืนที่ห่างไกล 
เป็นครูรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น)” 

 

ค าอธิบาย 
 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา “โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล
เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น)” ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 ใบสมัคร   
ส่วนที่ 2 แบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (กสศ.01) 

หมายเหตุ ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาควรศึกษาเอกสาร และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจนเพ่ือ
ประโยชน์ต่อการพิจารณา และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนน าส่ง 

 
 
 

เอกสารสำหรับผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา 
  ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย   
   แบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (กสศ.01) พร้อมรูปถ่าย   
  เอกสารแสดงผลการเรียน ได้แก่ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองผลการเรียนที่แสดง              
  ผลการเรียน หรือระบุค่าคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ   
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ   
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

จำนวน 1 ฉบับ   
  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ   
 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ   
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ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา  
“โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับนักเรียนในพ้ืนที่ห่างไกล 
เป็นครูรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น)” 

ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 

ชื่อ-สกุล (ไทย) …………………………………………………………………….…………………………..…… 

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

เลขประจำตัวบัตรประชาชน           

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น 

      มัธยมศึกษาปีที่ 6/เทียบเท่า   อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................................. 

ชื่อสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่……………………………………………………………..……………………………………………….. 

ที่อยู่ของสถานศึกษา.........................………………................………………………………………………………………………… 

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

 

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน 

 มีสัญชาติไทย 

 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2563    

 อาศัยอยู่ในครอบครัวที่สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยต่อคนไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน 

 มีบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองและผู้ขอรับทุน มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบล ซึ่งเป็นที่ตั้งของ

โรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2568 ตามบัญชีรายชื่อ

ท้ายประกาศนี้ไม่น้อยกว่า 3 ปีติดตอ่กันจนถึงวันสมัคร 

 มีผลการเรียนสะสมเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 

2.50    

 มีความประพฤติดี ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน  

 ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 

 

ติดรูปถ่ายผู้สมัคร

ขอรับทุน  
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  มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู และมีความตั้งใจจะเป็นครูในพื้นท่ีห่างไกลซึ่งเป็นท้องถิ่นของตน 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล/

โรงเรียนที่กำลังศึกษาที่เคยเข้าร่วม 
หน่วยงาน ปี พ.ศ. 

   

   

   

   
 

  มีประสบการณ์ในการทำหรือเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือส่วนรวม 

กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวมที่เคยเข้าร่วม หน่วยงาน ปี พ.ศ. 

   

   

   

   
 

 

ข้อมูลทั่วไป 

1. ประวัติส่วนตัวผู้สมัครขอรับทุน 

1.1 วัน เดือน ปี ที่เกิด ……………………………………......….………   อายุ ……………….… ปี …....……..… เดือน  

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

1.2 ข้อมูลการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถานศึกษา ผลการเรียนสะสม (ถึงปัจจุบัน) 

ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า   

มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า   

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   

1.3 ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน บ้านเลขท่ี…………………หมู่ที.่.………ซอย…………………...…….………. 

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

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

รหัสไปรษณีย์……………….……….โทรศัพท์……………………………………….……………………………………………  
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1.4 ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีที่อยู่ไม่ตรงกับบัตร) บ้านเลขที่………หมู่ที…่…………ซอย……………………..……………. 

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

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

รหัสไปรษณีย์……………………….โทรศัพท…์…………………..……………………………………………………………… 

1.5 ทุนการศึกษาที่เคยได้รับ   ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา   เคยได้รับทุนการศึกษา  

1) ชื่อทุน...................................................................... จำนวน......................บาท เมื่อ ปี พ.ศ. ........... 

2) ชื่อทุน...................................................................... จำนวน......................บาท  เมื่อ ปี พ.ศ. ........... 

3) ชื่อทุน...................................................................... จำนวน......................บาท  เมื่อ ปี พ.ศ. ........... 

4) ชื่อทุน...................................................................... จำนวน......................บาท  เมื่อ ปี พ.ศ. ........... 

5) ชื่อทุน...................................................................... จำนวน......................บาท เมื่อ ปี พ.ศ. ........... 

1.6 นักเรียนได้เงินมาสถานศึกษาวันละ..................บาท โดยได้รับจาก (ระบุความสัมพันธ์)......................... 

กรณีนักเรียนทํางานหารายได้ กรุณาระบุงานที่ทำ...................................ค่าจ้างวันละ................... บาท 

1.7 ระยะทางการเดินทางระหว่างที่อยู่อาศัยในปัจจุบันไปสถานศึกษา (ไปและกลับ) 

ระยะทาง .....................กิโลเมตร....................เมตร ใช้เวลาเดินทาง.....................ชม....................นาที 

วิธีการเดินทางของนักเรียนไปสถานศึกษา (ตอบเพียง 1 ข้อ) 

 ผู้ปกครองมาส่ง   รถโดยสารประจำทาง   รถจักรยานยนต์   

 รถยนต์  รถจักรยาน   เดิน   

 รถโรงเรียน  เรือ  อ่ืน ๆ ระบุ ............................ 

1.8 ภาระงานความรับผิดชอบของนักเรียนที่มีต่อครอบครัว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ช่วยงานบ้าน    ช่วยคนดูแลคนเจ็บป่วย/พิการ   

 ช่วยค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ   ทํางานแถวบ้าน (รับจ้างทั่วไป)    

  ช่วยงานในนาไร่    อ่ืน ๆ ระบ ุ............................................................................... 

2. ครอบครัว/ผู้ปกครอง 

2.1 ชื่อ-สกุล บิดา…………………………………………………………………………………………อายุ ……………….……ปี

เลขประจำตัวบัตรประชาชนของบิดา .......................................................................................... 

สัญชาติของบิดา  ไทย          อ่ืน ๆ ระบุ..................................................... 

ปัจจุบันบิดา    มีชีวิตอยู่     ถึงแก่กรรม     ไม่ทราบ  

อาชีพของบิดา ………………………………….................................................................................…………  

สถานที่ทำงานของบิดา…..…….....……….......................................................................……………………  

เบอรโ์ทรศัพท์มือถือของบิดา ……………....................................................................................... ...….  



โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น)       5 

 

รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือนของบิดา……………......................................................................……......บาท 

  เคยลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนคนจน)  

การศึกษาสูงสุดของบิดา     

 ไม่ได้รับการศึกษา/ไม่จบชั้นประถมศึกษา      ประถมศึกษา           มัธยมศึกษาตอนต้น     

    มัธยมศึกษาตอนปลาย               ปวช.             ปวส./อนุปริญญา    

 ปริญญาตรี                 สูงกว่าปริญญาตรี 

2.2 ชื่อ-สกุล มารดา…………………………………………………………………………………………อายุ …………………ป ี

เลขประจำตัวบัตรประชาชนของมารดา .......................................................................................... 

สัญชาติของมารดา  ไทย          อ่ืน ๆ ระบุ..................................................... 

ปัจจุบันมารดา    มีชีวิตอยู่     ถึงแก่กรรม     ไม่ทราบ  

อาชีพของมารดา ……………………………….................................................................................…………  

สถานที่ทำงานของมารดา…..…….....……….....................................................................……………………  

เบอรโ์ทรศัพท์มือถือของมารดา…………....................................................................................... ...….  

รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือนของมารดา……………....................................................................……......บาท 

  เคยลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนคนจน)  

การศึกษาสูงสุดของมารดา     

 ไม่ได้รับการศึกษา/ไม่จบชั้นประถมศึกษา      ประถมศึกษา           มัธยมศึกษาตอนต้น     

    มัธยมศึกษาตอนปลาย               ปวช.             ปวส./อนุปริญญา    

 ปริญญาตรี                 สูงกว่าปริญญาตรี 

2.3 ผู้ปกครอง    บิดา   มารดา  อ่ืน ๆ ระบุ.......................................  

ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง …………………………………………………..…………………………………………อายุ…………ปี 

เลขประจำตัวบัตรประชาชนของผู้ปกครอง......................................................................................... 

สัญชาติของผู้ปกครอง  ไทย          อ่ืน ๆ ระบุ..................................................... 

ปัจจุบันผู้ปกครอง   มีชีวิตอยู่     ถึงแก่กรรม     ไม่ทราบ  

อาชีพของผู้ปกครอง …………………………...................................................................................…………  

สถานที่ทำงานของผู้ปกครอง …......……….....................................................................……………………  

เบอรโ์ทรศัพท์มือถือของผู้ปกครอง ……………................................................................................ ...….  

รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง ……....................................................................……......บาท 

  เคยลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนคนจน)  
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การศึกษาสูงสุดของผู้ปกครอง     

 ไม่ได้รับการศึกษา/ไม่จบชั้นประถมศึกษา      ประถมศึกษา           มัธยมศึกษาตอนต้น     

    มัธยมศึกษาตอนปลาย               ปวช.             ปวส./อนุปริญญา    

 ปริญญาตรี                 สูงกว่าปริญญาตรี 

2.4 สถานภาพครอบครัว (บิดา-มารดา) 

 สมรส – จดทะเบียน    สมรส – ไม่จดทะเบียน  แยกกันอยู่ชั่วคราว  

 หย่าร้าง (กรณีจดทะเบียนสมรสและไม่จดทะเบียนสมรส)   อ่ืน ๆ ระบุ..…........…..........…… 

2.5 ความช่วยเหลือที่ครอบครัวเคยได้รับในปี 2563 

 ไม่ได้รับความช่วยเหลือ       

 ได้รับความช่วยเหลือ  

โดยเลือกความช่วยเหลือที่ครอบครัวเคยได้รับ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) ดังนี้ 

 เงินสงเคราะห์       เงินทุนประกอบอาชีพ   เงินซ่อมแซมบ้าน   

 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     เบี้ยความพิการ      เครื่องช่วยความพิการ      

 โรงเรียนพักนอน       สวัสดิการจากโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ  

 เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด    

 สวัสดิการภาครัฐ ระบุ......................................................................................................... ........... 

 สวัสดิการภาคเอกชน ระบุ.............................................................................................. ............... 

 อ่ืน ๆ ระบุ....................................................................................................................... .............. 

2.6 ข้าพเจ้ามีพ่ีน้องร่วมบิดา-มารดา ………... คน (รวมทั้งผู้ขอทุน) ผู้ขอทุนเป็น บุตร-ธิดา  คนที่ ………... 

โปรดระบุข้อมูลพ่ีน้องร่วมบิดา-มารดา (กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษา/มีงานทำ/ไม่มีงานทำ) ลงในตาราง 

 

ลำดับ

ที ่
เพศ ชื่อ-สกลุ อาย ุ

กำลังศกึษาอยู่ใน

ระดับชัน้/ระดับ

การศึกษาสูงสุด 

ศึกษาอยู ่

ที่สถาบัน/จบ

การศึกษาจาก 

การมีงานทำ  

(มี ให้ระบุ

อาชีพ/ไม่มี) 

สถานที่ทำงาน รายได้ 

1  
 

 
     

 

2  
 

 
     

 

3  
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ลำดับ

ที ่
เพศ ชื่อ-สกลุ อาย ุ

กำลังศกึษาอยู่ใน

ระดับชัน้/ระดับ

การศึกษาสูงสุด 

ศึกษาอยู ่

ที่สถาบัน/จบ

การศึกษาจาก 

การมีงานทำ  

(มี ให้ระบุ

อาชีพ/ไม่มี) 

สถานที่ทำงาน รายได้ 

4  
 

 
     

 

5  
 

 
     

 

6  
 

 
     

 

7  
 

 
     

 

8  
 

 
     

 

9  
 

 
     

 

10  
 

 
     

 

3. ครู/อาจารย์ท่ีอ้างอิงได้  

1) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล…………………………………..………..……....…..…………................................ 

ที่อยู่……………………………....…………………………………………………………………………………………………….... 

โทรศัพท์มือถือ……………………………………………..Email………………………………………………………………… 

ID Line ………………………………………………………Facebook………………………………………………….……… 

2) ครูประจำชั้น ชื่อ-สกุล…………………………………..………..……....…..…………................................. 

ที่อยู่……………………………....…………………………………………………………………………………………………….... 

โทรศัพท์มือถือ……………………………………………..Email………………………………………………………………… 

ID Line ………………………………………………………Facebook………………………………………………….……… 

3) ครูแนะแนว/ผู้สอน ชื่อ-สกุล…………………………………..………..……....…..…………................................. 

ที่อยู่……………………………....…………………………………………………………………………………………………….... 

โทรศัพท์มือถือ……………………………………………..Email………………………………………………………………… 

ID Line ………………………………………………………Facebook………………………………………………….……… 



โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น)       8 

 

4. ความคาดหวังและแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสายวิชาชีพครู  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่กรอกไว้ในใบสมัครและหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครนี้  

เป็นความจริงทุกประการ โดยยินยอมให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี ่ยวกับสภาพของครอบครัวและ  

ตัวข้าพเจ้า  

 

ลงชื่อ ……………………………………………………………  ผู้สมัครขอรับทุน 

        (………………………………………………………….) 

วันที่  ………..…/…………..………….………./……….……. 
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แบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน 

 โรงเรียน       สังกัด       
1. ข้อมูลนักเรียน ชื่อนักเรียน                  นามสกุล      ชั้น    
     เลขประจ าตัวประชาชน  

สถานภาพครอบครัว  พ่อแม่อยู่ดว้ยกัน  พ่อแม่แยกกันอยู ่  พ่อแม่หยา่ร้าง     พ่อเสียชีวิต     แม่เสียชวีิต    เสียชีวิตทั้งคู่    พ่อ/แม่ทอดทิ้ง  

นักเรียนอาศัยอยู่กบั   พ่อ/แม ่  ญาต ิ  อยู่ล าพัง  ผู้อุปการะ/นายจา้ง  ครัวเรือนสถาบัน 

ชื่อผู้ปกครองนักเรียน               นามสกุล      ความสัมพันธ์กับนกัเรียน          
การศึกษาสูงสุด     อาชีพ                                           เบอร์โทรศัพท์                

เลขประจ าตัวประชาชน                                                                        ไม่มีเลขประจ าตวัประชาชน ได้สวัสดิการแห่งรัฐ(ลงทะเบียนคนจน) 
 

2. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมตวันักเรียน) รวม   คน (หากอาศัยอยู่ในครัวเรือนสถาบัน ให้ข้ามไปตอบข้อที่ 4) 

คน
ที่ 

ชื่อ - นามสกุล 
ความ 

สัมพันธ์กับ
นักเรียน 

เลขบัตร
ประชาชน/ 
เลขบัตรที่

ราชการออกให้ 

อายุ 

มีความพิการ
ทางร่างกาย/
สติปัญญา/มี
โรคเรื้อรัง 
(หากมใีส่

เครื่องหมาย
) 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแยกตามประเภท  (บาท) 

รายได้รวม 
เฉลี่ยต่อเดือน 

ค่าจ้าง
เงินเดือน 

อาชีพ
เกษตร 
กรรม 

(หลังหัก
ค่าใช้จ่าย) 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 
(หลังหัก

ค่าใช้จ่าย) 

สวัสดิการ
จากรัฐ 

(บ านาญ, 
เบี้ยผู้สูงอายุ, 
เงินอุดหนุน 
 อื่น ๆ จาก

รัฐบาล) 

รายได้จาก
แหล่งอื่นๆ 
(เงินโอน

ครอบครัว, 
ค่าเช่า และ

อื่นๆ) 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

รวมรายได้ครัวเรือน (รายการท่ี 1 - 10)   

รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคน (รวมรายได้ครัวเรือน หารด้วยจ านวนสมาชิกท้ังหมด จากข้อ 2)   

 
3. ข้อมูลสถานะของครัวเรือน (ใส่เครือ่งหมาย  หน้าข้อที่ตรงกบัความเปน็จริง เลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

3.1 ครัวเรือนมีภาระพึ่งพิง  มีคนพิการ/เจ็บป่วยเร้ือรัง  ผู้สูงอายุเกินกวา่ 60 ปี       

  เป็นพ่อ/แม่เลี้ยงเด่ียว  มีคนอายุ 15-65 ปีทีว่่างงาน (ที่ไม่ใช่นักเรียน/นักศึกษา)  

  ครัวเรือนไม่มีภาระพึ่งพิง 

     3.2 การอยู่อาศัย  อยู่บ้านตนเอง/เจ้าของบ้าน  อยู่บา้นเช่า (เสียค่าเช่า) เดือนละ ……………….. บาท   

  อยู่กับผู้อื่น/อยู่ฟร ี  หอพัก 
3.3 ลักษณะที่อยู่อาศัย (บันทึกสิ่งที่เหน็) 

วัสดุที่ใช้ท าพื้นบ้าน (ที่ไม่ใชใ่ต้ถุนบ้าน)  กระเบื้อง/เซรามิค  ปาเก้/ไม้ขัดเงา  ซีเมนต์เปลือย  ไม้กระดาน 

  ไวนิล/กระเบื้องยาง/เส่ือน้ ามัน  ไม้ไผ ่    ดิน/ทราย     อื่น ๆ 

วัสดุที่ใช้ท าฝาบ้าน   ฉาบซีเมนต ์  อิฐ/ก้อนปูน/อิฐบล็อก  สังกะส ี  ไม้กระดาน 
  ไม้อัด  สมาร์ทบอร์ด/ไฟเบอร์/ซีเมนต์บอร์ด  ไม้ไผ/่ท่อนไม้/เศษไม้  ดิน ไวนิล และอื่น ๆ 

วัสดุที่ใช้ท าหลังคา  โลหะ (เช่น สังกะสี/เหล็ก/อะลูมิเนยีม)  กระเบื้อง/เซรามิค  ไม้กระดาน    

   ใบไม้/วัสดุธรรมชาติ  ไวนิล/กระดาษ/แผ่นพลาสติก  อื่น ๆ 

มีห้องส้วมในที่อยู่อาศัย/บริเวณบา้น  มี  ไม่มี 

รูปถ่าย 

นักเรียน 
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3.4 ที่ดินท าการเกษตรได้ (รวมเช่า)  ไม่ท าเกษตร    ท าเกษตร [   มีที่ดินน้อยกว่า 1 ไร ่   มีที่ดิน 1 ถึง 5 ไร่.    มีที่ดินเกิน 5 ไร่.]  

3.5 แหลง่น้ าดื่ม  น้ าดื่มบรรจุขวด/ตู้หยอดน้ า  น้ าประปา  น้ าบอ่/น้ าบาดาล  น้ าฝน/น้ าประปาภูเขา/ล าธาร 

3.6 แหลง่ไฟฟ้า  ไม่มีไฟฟ้า/ไม่มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ   

  มีไฟฟ้า [  เครื่องปั่นไฟ/โซลาเซลล์  ไฟต่อพว่ง/แบตเตอรี่   ไฟมิเตอร์ ] 

3.7 ยานพาหนะในครัวเรือน (ที่ใช้งานได้)  รถยนต์นั่งส่วนบุคคล     [  อายุเกิน 15 ป ี  ไม่เกิน 15 ปี  ] 

   รถปิกอัพ/รถบรรทุกเล็ก/รถตู ้ [  อายุเกิน 15 ป ี  ไม่เกิน 15 ปี  ] 

   รถไถ/รถเกี่ยวข้าว/รถประเภทเดียวกัน  [  อายุเกิน 15 ป ี  ไม่เกิน 15 ปี  ] 

   รถมอเตอร์ไซต์/เรือประมงพื้นบ้าน (ขนาดเล็ก)  ไม่มียานพาหนะในครัวเรือน 

3.8 ของใชใ้นครัวเรือน (ที่ใช้งานได้)  คอมพวิเตอร์  แอร ์  ทีวจีอแบน  เครื่องซักผ้า  ตู้เย็น  ไม่มีของใชด้ังกล่าว 

 
4. ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน ตอบส่วนน้ีเฉพาะกรณีนักเรยีนอาศัยอยู่ในครัวเรือนสถาบัน  

ชื่อสถาบัน                            เบอร์โทรศัพท์.             . 

นักเรียนรายนี้อยู่กับสถาบันตั้งแต่เดือน  ปี พ.ศ.      พกัอาศัยในสถาบันแบบ  ประจ าไม่ไปกลับ   ไปกลบับ้านเสาร์-อาทติย์/ช่วงปิดภาคเรียน  
สถาบันให้ความชว่ยเหลอืแก่นกัเรียนรายนี้ด้วยวิธ ี(ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

  ให้เงินสด  ให้สิ่งของ  ให้ที่พกัอาศัย  ให้อาหาร  ให้การเดินทาง  ดูแลด้านการศึกษา  ดูแลด้านสุขภาพ 

สถาบันมีรายจ่ายเฉลี่ยในการดูแลนักเรียนรายนี ้      บาท/คน/ปีการศึกษา 
สถาบันมีนักเรียนในความดแูล ณ ปจัจบุัน จ านวน   คน 
สถาบันมีรายรับจากการสนับสนุน/รับบริจาคในรูปเงินและสิ่งของ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น       บาท/ป ี
สถาบันมีที่ดิน      ไร ่       งาน     อาคาร           หลัง     ยานพาหนะที่ใช้งานได้         คัน 

   สถาบันมีความประสงค์รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. และสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขการรับทุนส าหรับนักเรียนรายนี้หรอืไม ่  ต้องการ  ไม่ต้องการ 
 
5. การเดินทางจากที่พักอาศัยไปโรงเรยีน 

ระยะทาง    กิโลเมตร  เมตร ใช้เวลา   ชั่วโมง         นาที ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไป-กลับ   บาท/เดือน 

วิธีเดินทางหลัก  เดิน  จักรยาน  มอเตอร์ไซต์/เรือ/รถส่วนตัวทุกประเภท  รถโรงเรียน/รถรับจ้าง/รถประจ าทาง 

 

6. ที่ตั้งที่พักอาศัยนักเรยีน ในปัจจุบัน  

บ้านเลขที่     หมู่ที่   ตรอก/ซอย     ถนน        

ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต     จังหวัด     รหัสไปรษณีย์     

 

7. ภาพถ่ายที่พักอาศัยของนักเรียนในปัจจุบัน 

 

      รูปที่ 1 ภาพถ่ายนอกที่พักอาศัยนกัเรียน                                                รูปที่ 2 ภาพถ่ายภายในที่พกัอาศัยนักเรียน 

 

 

 

 

 
                  

 

 

      

 

 

 
 

หมายเหตุ: กรณีทีพ่ักอาศัยอยู่ต่างจังหวัด/ตา่งประเทศ หรอืไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพ อนุโลมให้ถ่ายภาพนกัเรียนคู่กับป้ายสถานศึกษาแทน 

 

กรุณาถ่ายให้เห็น 

หลังคาและฝาผนังของที่พักอาศัยทั้งหลัง 

กรุณาถ่ายให้เห็น 

พ้ืนและบริเวณภายในของที่พักอาศัย 
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8. การรับรองข้อมูลและการให้ความยนิยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

     ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง และยินยอมให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนี้  
เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา การช่วยเหลือ หรือสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อย โอกาส หรือเพื่อการศึกษา วิจัย 
และพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อใช้ในการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา รวมถึงเพื่อการด าเนินงานอื่น ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. กสศ. พ.ศ. 2561 และ 
ให้ กสศ. ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนี้แก่ภาคีร่วมด าเนินงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้ด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ กสศ. 
 
 

9. การรับรองข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

    ข้าพเจา้                                                                                      เลขประจ าตวัประชาชน                                              

ต าแหน่ง                                        

      ขอรับรองว่านกัเรียนอาศัยอยู่ในครัวเรือนที่ขาดแคลนทุนทรัพยห์รือด้อยโอกาสจริง 

      ไม่ขอรับรอง เนื่องจาก       

 ลงชื่อ                                                                เจ้าหนา้ที่ของรัฐ 

 (                                                               ) 

 

 

    ข้าพเจา้                                                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียน   

      ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมลูของนักเรียนจริง 

       

 ลงชื่อ                                                               ผู้อ านวยการสถานศึกษา    

 (                                                               ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กสศ. เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561  
ตั้งอยู่เลขที่ 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                                                              ผู้ปกครอง 

                   (                                                            ) 

นักเรียนที่มอีายุเกนิ 10 ปี ให้ลงนามสว่นนีด้้วย หากไม่ถึงให้ผู้ปกครองลงนามยินยอมแทนได้   

ครูผู้เยี่ยมบา้น/ส ารวจข้อมูล 

 

   ลงชื่อ      

          (                                           ) 

ต าแหน่ง ………………………………………………………………….. 

 




