แบบ นร.05

แบบรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
โดยตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียน .........................................................
ประธานคณะกรรมการ ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................................................
ตาแหน่ง...........................................................................สังกัดหน่วยงาน..................................................................
เลขประจาตัวประชาชน

โทรศัพท์...........................................

เลขานุการ (ผู้อานวยการโรงเรียน) ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................
ตาแหน่ง...........................................................................สังกัดหน่วยงาน..................................................................
เลขประจาตัวประชาชน

โทรศัพท์...........................................

กรรมการคนที่ 1 (ตัวแทนผู้ปกครอง) ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................................
ตาแหน่ง...........................................................................สังกัดหน่วยงาน..................................................................
เลขประจาตัวประชาชน

โทรศัพท์...........................................

กรรมการคนที่ 2 (ผู้นาชุมชน/ท้องถิ่น) ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................................
ตาแหน่ง...........................................................................สังกัดหน่วยงาน..................................................................
เลขประจาตัวประชาชน

โทรศัพท์...........................................

กรรมการคนที่ 3 (ตัวแทนครู) ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................................
ตาแหน่ง...........................................................................สังกัดหน่วยงาน..................................................................
เลขประจาตัวประชาชน

โทรศัพท์...........................................

ขอรับรองว่ารายชื่อนักเรียนตามบัญชีรายชื่อในเอกสารนี้ เป็นนักเรียนที่มีความยากจนพิเศษ และสมควรได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน
พิเศษจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
ภาคเรียนที่ ......... ปีการศึกษา ................. โรงเรียน ......................................

ที่

เลขประจาตัว
ประชาชนนักเรียน

ชื่อ – นามสกุล

ชั้น

ความเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
ไม่สมควรได้รับเงิน
อุดหนุน (เลือกเหตุ)
1=สถานะไม่สอดคล้อง
ตามหลักเกณฑ์
ควรได้รับ
2=ย้าย/ลาออกจาก
เงิน
สถานศึกษา
อุดหนุน 3=ไม่พบข้อมูลนักเรียน
4=ได้รับความช่วยเหลือ
จากแหล่งทุนอื่น
5=เด็กเสียชีวิต
6=อื่นๆ

วิธีการรับเงิน

วิธีรับเงิน
1=รับเงินสดที่
โรงเรียน
2=รับผ่านบัญชี
ผู้ปกครอง

ธนาคาร
1=ออมสิน
2=กรุงไทย
3=ธกส.

ชื่อบัญชี

เลขที่บัญชี

เลขประจาตัว
ประชาชนของ
เจ้าของบัญชี

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน...........................................................มีมติการประชุมพิจารณาเพื่อรับ
เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) ดังนี้
1. รับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาครายละเอียดในแบบ นร.01 จานวน............คน
2. รับรองแผนการใช้เงินของสถานศึกษาและแบบ ก.001 ภาคเรียนที่..............
3. บัญชีธนาคารสถานศึกษา ธนาคาร………………….. ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี ……………………………………………..” เลขที่บัญชี......................................สาขา...............................................
4. มติการประชุมอื่นๆ
............................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

อัพโหลดรูปภาพ
หน้าสมุดบัญชีธนาคารของโรงเรียน
ที่เปิดตามหลักเกณฑ์ กสศ.

อัพโหลดรูปภาพ
การประชุมรับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค
โดยคณะสถานศึกษา

(ลงชื่อ)....................................................................ประธานคณะกรรมการ
(.................................................................)
วันที่................/........................./.......................
(ลงชื่อ).........................................................ผู้อานวยการโรงเรียน (ลงชื่อ) ................................................ตัวแทนผู้ปกครอง
(.................................................................)
(.....................................................................)
วันที่................/........................./.......................
วันที่................../............................/.........................
(ลงชื่อ)...........................................................ผู้นาชุมชน/ท้องถิ่น
(ลงชื่อ) ................................................ตัวแทนครู
(.................................................................)
(.....................................................................)
วันที่................/........................./.......................
วันที่................../............................/.........................
--------------------------------------------------------กรณีมีผู้นาชุมชน/ท้องถิ่น เพิ่มเติม-------------------------------------------------------(ลงชื่อ).................................................... ผู้นาชุมชน/ท้องถิ่น
(.................................................................)
วันที่................/........................./.......................

(ลงชื่อ) ...............................................ผู้นาชุมชน/ท้องถิ่น
(.....................................................................)
วันที่................../............................/.........................

แบบ นร.06

ใบสำคัญรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
ที่ โรงเรียน………...................……………..
วันทีจ่ ่ายเงิน........เดือน..................พ.ศ...............
ข้าพเจ้า.........................................................…..…...หมายเลขประจำตัวประชาชนที่ ....................................................
อยู่ที่บ้านเลขที่.............หมู่ ............ ถนน............... ตำบล................... อำเภอ.................... จังหวัด.................... รหัสไปรษณีย์
..............................เบอร์ ต ิ ด ต่ อ ...................................โดยเป็ น
ผู ้ ป กครอง
ผู้ ร ั บ เงิ น แทนผู ้ ป กครอง
ของ..................................................................................มีความสัมพันธ์กับนักเรีย นเป็น ........................... หมายเลขประจำตัว
ประชาชนที่ .................................................ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ .......................... เป็นเงินสด
จำนวนทั้งสิ้น ……………… บาท (……………………..........………….) จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ข้าพเจ้าแนบรูปถ่ายการรับเงินอุดหนุน และสำเนาบัตรประชาชน เป็นหลักฐานการรับเงินจากกองทุนเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศึกษา
รูปการรับเงินต้องประกอบไปด้วย
นักเรียน ผู้ปกครอง คุณครู และผู้อำนวยการโรงเรียน

ลงชื่อผู้ปกครอง....................................................ผู้รับเงิน
(......................................................)

ลงชื่อคุณครู ..........................................................ผู้บันทึกข้อมูล
(.......................................................)
รูปบัตรประชาชนผู้ปกครอง

ลงชื่อนักเรียน ..........................................................
(.......................................................)

ลงชื่อ ผอ.รร. ............................................................พยาน
o ภาพถ่ายบัตรประชาชนผู้รับเงิน
o ภาพถ่ายบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการไทยออกให้
o กรณีรับเงินแทนให้แนบแบบใบมอบอำนาจตาม นร.08

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

แบบ นร.08

หนังสือแจ้งผลการรับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค
วันที่.............................................
เรียน..(ผู้ปกครอง).......……………...............……………..….......…
สำเนาเรียน..(ผู้อำนวยการโรงเรียน).......................................................................
สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาขอเรียนให้ท่านทราบว่า (ชื่อนักเรียน)............................................
ระดับชั้น.........................โรงเรียน............................................................ได้รับเงินอุดหนุน นักเรียนทุน เสมอภาค
ประจำภาคเรียนที่ .... ประเภทเงินอุดหนุนสำหรับค่าครองชีพให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค จำนวนเงิน ................ บาท
โดยนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคจะต้องมาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อย 80 ของภาคเรียนนั้นๆ เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขใน
การพิจารณารับเงินอุดหนุนในภาคเรียนถัดไปด้วย
ดังนั้นตามที่..(ชื่อผู้ปกครอง).............................................................................................ได้แจ้งประสงค์ขอรับเงินผ่าน
 บัญชีธนาคาร..............................................เลขบัญชี.............................................................
ชื่อบัญชี ................................................. ขอให้ท่านตรวจสอบกับธนาคารได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 เงินสด ขอให้ท่านรับเงินที่โรงเรียน......................................................................ภายในวันที่...............................
กรณีที่ 1 ท่านไม่สามารถมารับได้ด้วยตัวเอง ขอให้ท่ านมอบอำนาจให้ผู้ที่ท่านเห็นสมควรรับเงินสดแทนและ
โปรดลงนาม ตามข้อความด้านล่างดังนี้
-----------------------------------------------------แบบใบมอบอำนาจ----------------------------------------------------------ข้าพเจ้า........................................................................หมายเลขบัตรประชาชน.......................................................
มอบอำนาจให้............................................................หมายเลขบัตรประชาชน..........................................เป็นผู้รับเงิน
จำนวน....................(.........ถ้วน) ดังนั้นผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจจึงขอลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ.....................................................ผู้มอบอำนาจ ลงชื่อ...................................................ผู้รบั มอบอำนาจ
(...........................................................)
(...........................................................)
สำหรับโรงเรียน : หากเป็นกรณีที่ 1 ขอให้ถา่ ยภาพใบมอบอำนาจนีล้ งใน นร.06 ในวันรับเงินสดด้วย

กรณีที่ 2 หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามกรณีที่ 1 ให้ผู้อำนวยการตรวจสอบสาเหตุ และรับรองข้อมูลผู้ปกครอง
ที่อาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน ดังนี้
ข้าพเจ้า(ผู้อำนวยการโรงเรียน)................................................................หมายเลขบัตรประชาชน..................................
ได้ตรวจสอบสาเหตุแล้วและขอรับรองว่า (ชื่อ-นามสกุลผู้ปกครอง).............................................หมายเลขบัตรประชาชน
.......................................... เป็นผู้ปกครองคนปัจจุบันเป็นผู้รับเงิน จำนวน....................บาท(.............................ถ้วน)
ดังนั้นจึงขอลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับรอง ลงชื่อ...................................................ผู้ปกครอง
(...........................................................)
(...........................................................)
สำหรับโรงเรียน : หากเป็นกรณีที่ 2 ขอให้ถา่ ยภาพใบมอบอำนาจนี้ลงใน นร.06 ในวันรับเงินสดด้วย

-สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

แบบ นร.09

แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษของสถานศึกษา
ภาคเรียนที่ ……............ ปีการศึกษา ..................
โรงเรียน.............................................................................. รหัสโรงเรียน..................................
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ…………………………………………………………………………………………….
ตำมที่โรงเรียน............................................... ได้ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขจำก
กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ (กสศ.) และขอสรุปกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนของสถำนศึกษำ ดังนี้
1. นักเรียนยำกจนพิเศษ ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดกรองสถำนะครัวเรือน จำนวน..................คน
2. นักเรียนยำกจนพิเศษที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ จำนวน ....... คน โดยจำแนกตำมวิธีกำร
ขอรับเงินอุดหนุนได้ดังนี้
2.1. รับผ่ำนบัญชีผปู้ กครองของนักเรียนยำกจนพิเศษ
จำนวน ........... คน เป็นเงิน ........................ บำท
2.2. รับเป็นเงินสดผ่ำนสถำนศึกษำ
จำนวน .......... คน เป็นเงิน ....................... บำท
3. สถำนศึกษำได้จำ่ ยเงินค่ำครองชีพให้แก่นักเรียนยำกจนพิเศษที่ขอรับเป็นเงินสดผ่ำนสถำนศึกษำ ดังนี้
3.1. จ่ำยเงินค่ำครองชีพ และจัดทำเอกสำร นร.06 แล้ว

จำนวน..............คน เป็นเงิน.......................บำท

3.2. ยังไม่ได้จ่ำยเงินค่ำครองชีพแก่นักเรียนยำกจนพิเศษ

จำนวน..............คน เป็นเงิน.......................บำท

3.3. คืนเงินค่ำครองชีพนักเรียนยำกจนพิเศษให้แก่ กสศ.

จำนวน..............คน เป็นเงิน.......................บำท

4. สถำนศึกษำได้จำ่ ยค่ำอำหำรแก่นักเรียนยำกจนพิเศษ ดังนี้
4.1. แผนกำรใช้จ่ำยค่ำอำหำร

จำนวน..............คน เป็นเงิน.......................บำท

4.2. ค่ำอำหำรที่ใช้จ่ำยจริง

จำนวน..............คน เป็นเงิน.......................บำท

5. สถำนศึกษำได้จำ่ ยค่ำกิจกรรมพัฒนำนักเรียนยำกจนพิเศษ ดังนี้
5.1. แผนกำรใช้จ่ำยค่ำกิจกรรมที่ 1

จำนวน ........... คน เป็นเงิน ........................ บำท

5.2. ค่ำกิจกรรมที่ 1 ที่ใช้จ่ำยจริง

จำนวน ........... คน เป็นเงิน ........................ บำท

5.3. แผนกำรใช้จ่ำยค่ำกิจกรรมที่ 2

จำนวน ........... คน เป็นเงิน ........................ บำท

5.4. ค่ำกิจกรรมที่ 2 ที่ใช้จ่ำยจริง

จำนวน ........... คน เป็นเงิน ........................ บำท

5.5. แผนกำรใช้จ่ำยค่ำกิจกรรมที่ 3

จำนวน ........... คน เป็นเงิน ........................ บำท

5.6. ค่ำกิจกรรมที่ 3 ที่ใช้จ่ำยจริง

จำนวน ........... คน เป็นเงิน ........................ บำท

5.7. แผนกำรใช้จ่ำยค่ำกิจกรรมที่ 4

จำนวน ........... คน เป็นเงิน ........................ บำท

5.8. ค่ำกิจกรรมที่ 4 ที่ใช้จ่ำยจริง

จำนวน ........... คน เป็นเงิน ........................ บำท

5.9. แผนกำรใช้จ่ำยค่ำกิจกรรมที่ 5

จำนวน ........... คน เป็นเงิน ........................ บำท

5.10. ค่ำกิจกรรมที่ 5 ที่ใช้จ่ำยจริง

จำนวน ........... คน เป็นเงิน ........................ บำท

6. คืนเงินส่วนของโรงเรียนให้แก่ กสศ.

เป็นเงิน ................................... บำท

7. สถำนศึกษำได้จ่ำยค่ำกิจกรรมพัฒนำนักเรียนยำกจนพิเศษ ดังนี้
7.1. แผนกำรใช้จ่ำยค่ำกิจกรรม

จำนวน ........... คน เป็นเงิน ........................ บำท

7.2. ค่ำกิจกรรมที่ใช้จ่ำยจริง

จำนวน ........... คน เป็นเงิน ........................ บำท

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนนักเรียนยำกจนพิเศษของโรงเรียน........................................
เป็นจริงทุกประกำร
ลงชื่อ.......................................................(ผู้รำยงำน)
ชื่อ.......................................................
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำร/รองผู้อำนวยกำร/รักษำกำรผู้อำนวยกำรโรงเรียน

