แบบ นร/กสศ.06

ใบสำคัญรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภำค

ที่ โรงเรียน………...................……………..
วันที่........เดือน..................พ.ศ...............
ข้าพเจ้า.........................................................…..…...หมายเลขประจาตัวประชาชนที่ ....................................................
อยู่ทบี่ ้านเลขที่.............หมู่ ............ ถนน............... ตาบล................... อาเภอ.................... จังหวัด.................... รหัสไปรษณีย์
..............................เบอร์ติด ต่อ...................................โดยเป็น
ผู้ปกครอง
ผู้ รับมอบอานาจแทนผู้ปกครอง
ของ..................................................................................มีความสัมพันธ์กับนักเรียนเป็น ........................... หมายเลขประจาตัว
ประชาชนที่ .................................................ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ .......................... เป็นเงินสด
จานวนทั้งสิ้น ……………… บาท (……………………..........………….) จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ข้าพเจ้าแนบรูปถ่ายการรับเงินอุดหนุน และสาเนาบัตรประชาชน เป็นหลักฐานการรับเงินจากกองทุนเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศึกษา
รูปกำรรับเงินต้องประกอบไปด้วยอย่ำงน้อย 4 องค์ประกอบ
นักเรียน ผู้ปกครอง คุณครู และ ผอ.โรงเรียน/ผู้ที่ได้รับมอบหมำยแทน ผอ.

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

ลงชื่อคุณครู ..........................................................ผู้ บันทึกข้อมูล
(.......................................................)
รูปบัตรประชำชนผู้ปกครอง/ผู้รับมอบอำนำจแทนผู้ปกครอง

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

ลงชื่อ ผอ.รร. ............................................................พยาน
o ภาพถ่ายบัตรประชาชนผู้รับเงิน
o ภาพถ่ายบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการไทยออกให้
o กรณีรับเงินแทนผู้ปกครองให้แนบแบบใบมอบอานาจ
ตาม นร./กสศ.08

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

แบบรับรองผลการพิจารณาเพือ่ รับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
โดยตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียน .........................................................
ภาคเรียนที่ ………….. ปีการศึกษา ……………………………
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.........................................................

ขอรับรองว่าได้มีการประชุมเพื่อรับรองผลการพิจารณา รายชื่อและข้อมูลนักเรียนตามบัญชีรายชื่อในเอกสารนี้ เป็นนักเรียนที่มีความยากจน
พิเศษ และสมควรได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

แบบ นร./กสศ.05

รายชื่อนักเรียนกลุ่มชั้นเคลื่อนที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขจาก กสศ.
ภาคเรียนที่ ......... ปีการศึกษา .................
รหัสโรงเรียน ………………………………….โรงเรียน ......................................

วิธีการรับเงิน

ลาดับที่

เลขประจาตัว
ประชาชนนักเรียน

ชื่อ – นามสกุล

ระดับชัน้
รับเงินสดที่โรงเรียน

รับผ่านบัญชีพร้อมเพย์
ของนักเรียน

การบันทึกผลตามเงื่อนไข กสศ.
ในภาคเรียนที่ 2 /2562

อัตราการมาเรียน
วันมาเรียนจริง/วันที่
เปิดเรียน

น้าหนัก/ส่วนสูง
1= เป็นไปตามเกณฑ์
มาตราฐาน
2= ต่ากว่าเกณฑ์
มาตราสูง

แบบ นร./กสศ.05

รายชื่อนักเรียนกลุ่มใหม่ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองตามค่าคะแนนการวัดรายได้ทางอ้อม (PMT)
เพื่อพิจารณารับรองข้อมูลของคณะกรรมการเพื่อการรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
ภาคเรียนที่ ......... ปีการศึกษา .................
รหัสโรงเรียน ………………………………….โรงเรียน ......................................
สถานะของนักเรียน

ที่

เลขประจาตัว
ประชาชนนักเรียน

ชื่อ – นามสกุล

ชัน้

1= มีตัวตนใน
สถานศึกษา
2=ย้ายออกจาก
สถานศึกษา
3= ลาออกจาก
สถานศึกษา
4= เสียชีวิต

ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
ไม่เห็นด้วยกับเกณฑ์
การคัดกรอง
(เลือกเหตุผล)
1=ข้อมูลแบบขอรับทุน
เห็นด้วยกับเกณฑ์การ
(นร./กสศ. 01)
คัดกรองและรับรอง
ไม่ถูกต้อง
ข้อมูลแบบขอรับทุน 2= ข้อมูลแบบขอรับทุน
(นร./กสศ.01)ถูกต้อง (นร./กสศ. 01) ถูกต้อง
แต่ผลการคัดกรองตาม
PMT ไม่ตรงกับสภาพ
ความเป็นจริง

วิธีการรับเงิน

รับเงินสดผ่าน
สถานศึกษา

บัญชีพร้อมเพย์
ของนักเรียน

แบบ นร./กสศ.05

รายชื่อนักเรียนกลุ่มใหม่ที่มีความประสงค์รบั เงินสดผ่านสถานศึกษา จานวน ………… คน

ที่

เลขประจาตัวประชาชนนักเรียน

อัพโหลดรูปภาพ
หน้าสมุดบัญชีธนาคารของโรงเรียน
ที่เปิดตามหลักเกณฑ์ กสศ.

ชื่อ – นามสกุล

ระดับชัน้

ชื่อผู้ปกครอง

ชื่อบัญชี : ……………………………………………………………..
ธนาคาร : …………………………………….. สาขา : …………………………………
เลขบัญชีธนาคาร : …………………………………………………..
เบอร์ติดต่อผู้รับผิดชอบ /ส่ง SMS แจ้งเตือนเงินเข้าบัญชี รร : ……………………………………….
ผู้มีอานาจสั่งจ่ายเงินประกอบด้วย
1.

ชื่อ ……………………………………. นามสกุล …………………………………… ตาแหน่ง ………………………………….

2.

ชื่อ ……………………………………. นามสกุล …………………………………… ตาแหน่ง ………………………………….

3.

ชื่อ ……………………………………. นามสกุล …………………………………… ตาแหน่ง ………………………………….

แบบ นร./กสศ.05

รายชื่อนักเรียนกลุ่มใหม่ที่มีความประสงค์รบั เงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ของนักเรียน จานวน ………… คน
ธนาคาร
ลาดับที่

เลขประจาตัว
ประชาชนนักเรียน

ชื่อ – นามสกุล

ชัน้

ธนาคารออมสิน

ธนาคาร ธกส.

แบบ นร./กสศ.05

รายชื่อนักเรียนกลุ่มชั้นเคลื่อนที่เคยได้รับทุนต่อเนื่อง และมีการขอยกเลิกทุนอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
เพื่อพิจารณาความเห็นและรับรองข้อมูลโดยคณะกรรมการเพื่อขอยกเลิกทุน
ภาคเรียนที่ ......... ปีการศึกษา .................
รหัสโรงเรียน ………………………………….โรงเรียน ......................................
ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา

ลาดับที่

เลขประจาตัว
ประชาชนนักเรียน

ชื่อ – นามสกุล

ชัน้

วิธีการรับเงิน

เห็นด้วยกับการขอ
ยกเลิกทุนอุดหนุน
แบบมีเงื่อนไข
รับเงินสดผ่านสถานศึกษา
(เลือกเหตุผล)
ไม่เห็นด้วยกับการขอ
1=สถานะครัวเรือนมี ยกเลิกทุนอุดหนุนแบบ
การเปลี่ยนแปลง
มีเงื่อนไข
2= นักเรียน ย้าย/
ลาออก/เสียชีวิต

หมายเหตุ : กรณีมีการขอยกเลิกทุนจะทาให้นักเรียนเสียสิทธิ์การได้รับทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และ ทุนเสมอภาค

บัญชีพร้อมเพย์ของนักเรียน

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน........................................................... ภาคเรียนที่ …….. ปีการศึกษา ……….
ณ วันที่ ……….. เดือน………. ปี…………
มีมติการประชุมเพื่อรับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคเพื่อรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข จาก กสศ. ดังนี้
1. นักเรียนกลุ่มชั้นเคลื่อน จานวน ……… คน นักเรียนกลุ่มใหม่ จานวน ……….. คน
2. รับรองสถานะนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่ ทั้งหมดจานวน ………….. คน
มีตัวตนในสถานศึกษา จานวน ………….. คน
ย้ายออกจากสถานศึกษา จานวน ………….. คน
ลาออกจากสถานศึกษา จานวน ………….. คน
เสียชีวิต จานวน ………….. คน
3. รับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่ รายละเอียดตามแบบขอรับทุน (นร/กสศ. 01) จานวนทั้งหมด ………….. คน
3.1 ผ่านการรับรองข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การคัดกรองและแบบขอรับทุน (นร/กสศ.01) จานวน ………….. คน
3.2 ไม่ผ่านการรับรองข้อมูลตามเกณฑ์การคัดกรองและแบบขอรับทุน (นร/กสศ.01) จานวน ………….. คน
ข้อมูลแบบขอรับทุน (นร/กสศ. 01) ไม่ถูกต้อง จานวน …………. คน
ข้อมูลแบบขอรับทุน (นร/กสศ. 01) ถูกต้อง แต่ผลการคัดกรองตาม PMT ไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง จานวน ………….. คน
4. รับรองรายชื่อนักเรียนกลุ่มชั้นเคลื่อนที่เคยได้รับทุนต่อเนื่อง (เฉพาะกรณีที่มีการขอยกเลิกทุนในระบบ)
4.1 เห็นด้วยกับการขอยกเลิกทุนอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข จานวน ………….. คน
สถานะครัวเรือนมีการเปลี่ยนแปลง จานวน …………. คน
นักเรียนไม่มีตัวตน ย้าย/ลาออก/เสียชีวิต จานวน ………….. คน
4.2 ไม่เห็นด้วยกับการขอยกเลิกทุนอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข จานวน ………….. คน
5.รับรองแผนการใช้เงินในส่วนของสถานศึกษา (แบบ ก.001) สถานศึกษา มีแผนการใช้เงินเพื่อเป็น………………………………………………….
จานวนเงิน ………………… บาท

มติการประชุม
o เห็นสมควรดาเนินการและรับรองข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียดด้านบน
o ไม่เห็นสมควร เนื่องจาก ……………………………………………………………………

อัพโหลดภาพถ่าย
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ที่ครบองค์ประกอบ 5 ท่าน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ลงชื่อ)....................................................................ประธานคณะกรรมการ
(.................................................................)

(ลงชื่อ)................................................................ผู้อานวยการโรงเรียน
(.................................................................)

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

(ลงชื่อ) .............................................................ตัวแทนผู้ปกครอง
(.....................................................................)

(ลงชื่อ) ...................................................................ตัวแทนครู
(.....................................................................)

แบบ นร./กสศ.08

หนังสือแจ้งผลการรับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค
วันที่.............................................
เรียน..(ผู้ปกครอง).......……………...............……………..….......…
สำเนำเรียน..(ผู้อำนวยกำรโรงเรียน).......................................................................
สำนักงำนกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำขอเรียนให้ท่ำนทรำบว่ำ (ชื่อนักเรียน)............................................
ระดับชั้น.........................โรงเรีย น.............................................. ..............ได้รับเงิ นอุ ดหนุ น นัก เรีย นทุ น เสมอภำค
ประจ ำภำคเรียนที่ .... ประเภทเงินอุดหนุนส ำหรับค่ำครองชีพให้แก่นักเรียนทุนเสมอภำค จ ำนวนเงิน ................ บำท
โดยนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภำคจะต้องมำเรียนไม่ต่ำกว่ำร้อย 80 ของภำคเรียนนั้นๆ เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขใน
กำรพิจำรณำรับเงินอุดหนุนในภำคเรียนถัดไปด้วย
ดังนั้นตำมที่..(ชื่อผู้ปกครอง).............................................................................................ได้แจ้งประสงค์ขอรับเงินผ่ำน
 บัญชีธนำคำร..............................................เลขบัญชี.............................................................
ชื่อบัญชี ................................................. ขอให้ท่ำนตรวจสอบกับธนำคำรได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 เงินสด ขอให้ท่ำนรับเงินที่โรงเรียน......................................................................ภำยในวันที่...............................
กรณีที่ 1 ท่ำนไม่สำมำรถมำรับได้ด้วยตัวเอง ขอให้ท่ำนมอบอำนำจให้ ผู้ที่ท่ำนเห็นสมควรรับเงินสดแทนและ
โปรดลงนำม ตำมข้อควำมด้ำนล่ำงดังนี้
-----------------------------------------------------แบบใบมอบอานาจ----------------------------------------------------------ข้ำพเจ้ำ........................................................................หมำยเลขบัตรประชำชน.......................................................
มอบอำนำจให้............................................................หมำยเลขบัตรประชำชน..........................................เป็นผู้รับเงิน
จำนวน....................(.........ถ้วน) ดังนั้นผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจจึงขอลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน
ลงชื่อ.....................................................ผู้มอบอำนำจ ลงชื่อ...................................................ผู้รับมอบอำนำจ
(...........................................................)
(...........................................................)
สำหรับโรงเรียน : หำกเป็นกรณีที่ 1 ขอให้ถ่ำยภำพใบมอบอำนำจนี้ลงใน นร./กสศ.06 ในวันรับเงินสดด้วย

กรณีที่ 2 หำกไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมกรณีที่ 1 ให้ผู้อำนวยกำรตรวจสอบสำเหตุ และรับรองข้อมูลผู้ปกครอง
ทีอ่ ำศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน ดังนี้
ข้ำพเจ้ำ(ผู้อำนวยกำรโรงเรียน)................................................................หมำยเลขบัตรประชำชน..................................
ได้ตรวจสอบสำเหตุแล้วและขอรับรองว่ำ (ชื่อ-นำมสกุลผู้ปกครอง).............................................หมำยเลขบัตรประชำชน
.......................................... เป็นผู้ปกครองคนปัจจุบันเป็นผู้รับเงิน จำนวน....................บำท(.............................ถ้วน)
ดังนั้นจึงขอลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับรอง ลงชื่อ...................................................ผู้ปกครอง
(...........................................................)
(...........................................................)
สำหรับโรงเรียน : หำกเป็นกรณีที่ 2 ขอให้ถ่ำยภำพใบมอบอำนำจนี้ลงใน นร.06 ในวันรับเงินสดด้วย

-สานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

แบบ นร./กสศ.09

แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษของสถานศึกษา
ภาคเรียนที่ ……............ ปีการศึกษา ..................
โรงเรียน.............................................................................. รหัสโรงเรียน..................................
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ…………………………………………………………………………………………….
ตำมที่โรงเรียน............................................... ได้ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขจำก
กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ (กสศ.) และขอสรุปกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนของสถำนศึกษำ ดังนี้
1. นักเรียนยำกจนพิเศษ ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดกรองสถำนะครัวเรือน จำนวน..................คน
2. นักเรียนยำกจนพิเศษที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ จำนวน ....... คน โดยจำแนกตำมวิธีกำร
ขอรับเงินอุดหนุนได้ดังนี้
2.1. รับผ่ำนบัญชีผู้ปกครองของนักเรียนยำกจนพิเศษ
จำนวน ........... คน เป็นเงิน ........................ บำท
2.2. รับเป็นเงินสดผ่ำนสถำนศึกษำ
จำนวน .......... คน เป็นเงิน ....................... บำท
3. สถำนศึกษำได้จ่ำยเงินค่ำครองชีพให้แก่นักเรียนยำกจนพิเศษที่ขอรับเป็นเงินสดผ่ำนสถำนศึกษำ 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. สถำนศึกษำได้จ่ำยค่ำอำหำรแก่นักเรียนยำกจนพิเศษ ดังนี้
4.1. แผนกำรใช้จ่ำยค่ำอำหำร

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

4.2. ค่ำอำหำรที่ใช้จ่ำยจริง

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

5. สถำนศึกษำได้จ่ำยค่ำกิจกรรมพัฒนำนักเรียนยำกจนพิเศษ 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

