
แบบหลักฐานการจ่ายเงิน/การรับของชว่ยเหลือ นักเรยีนทุนเสมอภาค 
ภายใต้ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรยีน ………………………………………. สังกัด ……………………………………………………….วาปปีทุม สพฐ.

นักเรยีนทุนเสมอภาคที่ได้รับเงินอุดหนนุเพิ่มเติม จำนวนท้ังสิ้ น .............. คน ได้รับเงินผ่านบัญชธีนาคารสถานศึกษา รวมจำนวนเงิน ……………………….. บาท82 49,200

และขอรับรองว่าโรงเรยีนจะนำเงินอุดหนนุเพิ่มเติม ดำเนนิการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของ

ครัวเรอืนสำหรับการดูแลนักเรยีนทุนเสมอภาคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากไม่ดำเนนิการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

โรงเรยีนยอมชดใช้เงินให้กับกสศ. ต่อไป

ที่ ระดับช้ัน ชือ่ - นามสกุล 
 นักเรยีนทุนเสมอภาค

ชือ่ - นามสกุล 
 ผู้ปกครอง

เลขประจำตัว 
 ประชาชน 
 ผู้ปกครอง

จำนวนเงิน (บาท)
ลายมือชือ่ 

 ผู้ รับเงิน/ของ 
 ชว่ยเหลือ

ค่าครองชพี 
 รับเงินสด

ค่าครองชพี 
 ผ่านบัญช ี

 ธนาคาร นร/ 
 ผู้ปกครอง

จัดเปน็ข้าวสาร 
 อาหารแห้ง

1 ม.1/13 เด็กหญงิสรุสิา จับอันชอบ       

2 ม.1/7 เด็กชายณัฐพงษ ์บาลไธสง       

3 ม.1/6 เด็กหญงิปยิธดิา แกล้วกล้า       

4 ม.2/3 เด็กหญงิธรีพร ภูมาศ       

5 ม.2/3 เด็กหญงิกัลยกร ทอนมาตย์       

6 ม.2/6 เด็กหญงิรัชนกีร บัวสนทิ       

7 ม.2/6 เด็กชายณรงค์ชัย ปาปะสา       

8 ม.2/6 เด็กหญงิวสนุ ีนามบุรี       

9 ม.2/6 เด็กชายคฑาวุฒิ รัตนนท์       

10 ม.2/6 เด็กหญงิสวรรยา ปกัเขตานัง       

เอกสารฉบับนี้ เปน็เอกสารที่เกบ็หลักฐานไว้ที่โรงเรยีน ไม่ต้องนำสง่กลับมายัง กสศ.



ที่ ระดับช้ัน ชือ่ - นามสกุล 
 นักเรยีนทุนเสมอภาค

ชือ่ - นามสกุล 
 ผู้ปกครอง

เลขประจำตัว 
 ประชาชน 
 ผู้ปกครอง

จำนวนเงิน (บาท)
ลายมือชือ่ 

 ผู้ รับเงิน/ของ 
 ชว่ยเหลือ

ค่าครองชพี 
 รับเงินสด

ค่าครองชพี 
 ผ่านบัญช ี

 ธนาคาร นร/ 
 ผู้ปกครอง

จัดเปน็ข้าวสาร 
 อาหารแห้ง

11 ม.2/6 เด็กหญงิวรรณวิษา ศริสิำราญ       

12 ม.2/6 เด็กชายพงศธร เราป้อมวาป ี       

13 ม.2/6 เด็กหญงิพรชติา ประกอบสมิ       

14 ม.2/6 เด็กหญงิสรัุสวดี ปองไป       

15 ม.2/7 เด็กหญงินริาวัลย์ โทอะรัญ       

16 ม.2/7 เด็กชายวิษณ ุปาปะโข       

17 ม.2/7 เด็กหญงิภัทรธดิา สงิห์วิสทุธิ์       

18 ม.2/9 เด็กชายวรยุทธ เปขานัง       

19 ม.2/9 เด็กหญงิจิฑาภรณ์ เสนจันตะ       

20 ม.2/9 เด็กชายปรเมศร์ บุญเกิด       

21 ม.2/11 เด็กหญงิศภุลักษณ์ จักรนารายณ์       

22 ม.2/11 เด็กหญงิทิพย์อัปสร บุญด้วง       

23 ม.2/11 เด็กหญงิก่ิงเพชร อินทร์เพ็ชร์       

24 ม.2/12 เด็กชายชลชาติ เศษวิสัย       

25 ม.2/12 เด็กหญงิทารกิา ศริภัิกด์ิ       

26 ม.2/8 เด็กหญงิปยิฉัตร กองฮามสี       

27 ม.2/14 เด็กหญงิมณรัีตน์ ธรรมมา       

28 ม.2/14 เด็กหญงิณริชา ปะติตังโข       

เอกสารฉบับนี้ เปน็เอกสารที่เกบ็หลักฐานไว้ที่โรงเรยีน ไม่ต้องนำสง่กลับมายัง กสศ.



ที่ ระดับช้ัน ชือ่ - นามสกุล 
 นักเรยีนทุนเสมอภาค

ชือ่ - นามสกุล 
 ผู้ปกครอง

เลขประจำตัว 
 ประชาชน 
 ผู้ปกครอง

จำนวนเงิน (บาท)
ลายมือชือ่ 

 ผู้ รับเงิน/ของ 
 ชว่ยเหลือ

ค่าครองชพี 
 รับเงินสด

ค่าครองชพี 
 ผ่านบัญช ี

 ธนาคาร นร/ 
 ผู้ปกครอง

จัดเปน็ข้าวสาร 
 อาหารแห้ง

29 ม.2/14 เด็กหญงิกรนันท์ ฟอกกลาง       

30 ม.2/14 เด็กชายภวัต ธาราวดี       

31 ม.2/13 เด็กหญงิณัฏฐณชิา เศษรนิทร์       

32 ม.2/13 เด็กหญงิสวุนันท์ มูลศรี       

33 ม.2/5 เด็กหญงิไพลิน จตุฤทธริณ       

34 ม.3/10 เด็กหญงิกาญจนาพร ท่อนแก้ว       

35 ม.3/10 เด็กชายวุฒินัน นันทปตั       

36 ม.3/10 เด็กชายนัฐวัฒน์ สมนัส       

37 ม.3/10 เด็กหญงิพัชราภา ปญัญา       

38 ม.3/5 เด็กหญงิประกายเพชร พลยุง       

39 ม.3/5 เด็กหญงิจันทิมา หว่ายพิมาย       

40 ม.3/5 เด็กชายทวีทรัพย์ ชว่ยไชยศรี       

41 ม.3/5 เด็กชายอัครพล ฉัตรศรี       

42 ม.3/5 เด็กหญงิวรรณพา ปะวิสทุธิ์       

43 ม.3/5 เด็กหญงิสธุดิา ปาปะโข       

44 ม.3/5 เด็กหญงิสวิุตรา สชีนะ       

45 ม.3/5 เด็กชายอลงกรณ์ นะคะจัด       

46 ม.3/6 เด็กชายจิรวัฒน์ ประมูลจะนัง       

เอกสารฉบับนี้ เปน็เอกสารที่เกบ็หลักฐานไว้ที่โรงเรยีน ไม่ต้องนำสง่กลับมายัง กสศ.



ที่ ระดับช้ัน ชือ่ - นามสกุล 
 นักเรยีนทุนเสมอภาค

ชือ่ - นามสกุล 
 ผู้ปกครอง

เลขประจำตัว 
 ประชาชน 
 ผู้ปกครอง

จำนวนเงิน (บาท)
ลายมือชือ่ 

 ผู้ รับเงิน/ของ 
 ชว่ยเหลือ

ค่าครองชพี 
 รับเงินสด

ค่าครองชพี 
 ผ่านบัญช ี

 ธนาคาร นร/ 
 ผู้ปกครอง

จัดเปน็ข้าวสาร 
 อาหารแห้ง

47 ม.3/6 เด็กหญงิทัศนย์ี ศัพเสนาะ       

48 ม.3/6 เด็กหญงิปรยิา บัวรัตน์       

49 ม.3/6 เด็กหญงิวิภาดา เหลาสนทิ       

50 ม.3/1 เด็กหญงิศศปิระภา ประจวบสขุ       

51 ม.3/1 เด็กหญงิขวัญชนก ชมภูนชุ       

52 ม.3/1 เด็กหญงิแพรวพรรณ ปะวะขัง       

53 ม.3/1 เด็กหญงิปยิมาศ แสงเนตร       

54 ม.3/3 นางสาวเภตรา โบรด       

55 ม.3/3 เด็กชายจักรรนิทร์ ปะลาด       

56 ม.3/11 เด็กชายวัชรากร ประเสรฐิแก้ว       

57 ม.3/11 เด็กชายนติิพล ปะกินำหัง       

58 ม.3/11 เด็กชายิอรรถวิทย์ นาราษฎร์       

59 ม.3/11 เด็กหญงิสปุรญิญา จุลศรี       

60 ม.3/11 เด็กชายปพนธนัย ศรบีุรนิทร์       

61 ม.3/11 เด็กหญงิพรพิมล ปดัทุม       

62 ม.3/11 เด็กหญงิภููษติา สหีาบุดโต       

63 ม.3/11 เด็กชายวันชัย อินสวุรรณ       

64 ม.3/11 เด็กชายชญานนท์ อุปะกัง       

เอกสารฉบับนี้ เปน็เอกสารที่เกบ็หลักฐานไว้ที่โรงเรยีน ไม่ต้องนำสง่กลับมายัง กสศ.



ที่ ระดับช้ัน ชือ่ - นามสกุล 
 นักเรยีนทุนเสมอภาค

ชือ่ - นามสกุล 
 ผู้ปกครอง

เลขประจำตัว 
 ประชาชน 
 ผู้ปกครอง

จำนวนเงิน (บาท)
ลายมือชือ่ 

 ผู้ รับเงิน/ของ 
 ชว่ยเหลือ

ค่าครองชพี 
 รับเงินสด

ค่าครองชพี 
 ผ่านบัญช ี

 ธนาคาร นร/ 
 ผู้ปกครอง

จัดเปน็ข้าวสาร 
 อาหารแห้ง

65 ม.3/12 เด็กหญงิสชุาดา ก่ิงแดง       

66 ม.3/12 เด็กชายวชริากร ปะกินังเต       

67 ม.3/12 เด็กหญงิอรศิลา มะหะรัมย์       

68 ม.3/12 เด็กชายธเนศ ทองจุลละ       

69 ม.3/4 เด็กชายชนะศึก ประจุดทะเนย์       

70 ม.3/4 เด็กชายพิชติชัย สบืสนุทร       

71 ม.3/4 เด็กชายอภิสทิธิ์ พืชสงิห์       

72 ม.3/4 เด็กหญงิหนวัูน กระทุ่มขันธ์       

73 ม.3/8 เด็กชายวัชรนิทร์ สบืสำราญ       

74 ม.3/8 เด็กชายอภิวิชญ์ ภูญาดาว       

75 ม.3/8 เด็กหญงิกรรณกิาร์ โพธิ์ไทร       

76 ม.3/7 เด็กหญงิชลธชิา ทัดไทย       

77 ม.3/9 เด็กหญงิปญัญาพร บารศิรี       

78 ม.3/9 เด็กชายโกมิน คำหนู       

79 ม.3/9 เด็กหญงิณัฐยาน์ ปะบัวบาน       

80 ม.3/9 เด็กหญงิปภัสรา น้อยกัญญา       

81 ม.3/9 เด็กหญงินภัสสร ทับสวุรรณ       

82 ม.3/9 เด็กหญงิศศนิภิา แจ่มใส       

เอกสารฉบับนี้ เปน็เอกสารที่เกบ็หลักฐานไว้ที่โรงเรยีน ไม่ต้องนำสง่กลับมายัง กสศ.



หมายเหตุ : 1. รายชือ่นักเรยีนทุนเสมอภาคสำหรับจัดสรรเงินอุดหนนุในสถานการณ์ Covid-19 นี้  เปน็รายชือ่ที่ กสศ.ได้จัดสรรเงินไปในภาคเรยีนที 2/2562

ซึง่ได้ตัดรายชือ่นักเรยีนที่คืนเงินและโรงเรยีนขอยกเลิกการรับทุนแล้ว

2. กรณทีี่มีการจ่ายเงินค่าครองชพีไปยังบัญชธีนาคารนักเรยีนทุนเสมอภาค/ผู้ปกครอง ให้ดำเนนิการผ่านบัญชสีถานศึกษาเท่าน้ัน

โรงเรยีนต้องแนบสลิปการโอนเงินที่ต้องมีการระบุชือ่ผู้ รับชัดเจน

รายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนนุนักเรยีนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ณ วันที่ ………..เดือนพฤษภาคม 256322

เบิกจ่ายได้ครบทุกคน เบิกจ่ายได้ไม่ครบ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ จำนวน …………. คน

รวมจำนวนที่เบิกจ่ายได้ท้ังสิ้ น ………………………….. บาท เงินคงเหลือ (ถ้ามี) …………………………….. บาท

ลงชือ่............................................ผู้ จ่ายเงิน ลงชือ่...........................................พยาน (ผู้ แทนผู้ปกครอง)

( ………………………....………….. ) ( …………………………………….. )

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชือ่........................................................ผู้อำนวยการโรงเรยีน

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

เอกสารฉบับนี้ เปน็เอกสารที่เกบ็หลักฐานไว้ที่โรงเรยีน ไม่ต้องนำสง่กลับมายัง กสศ.


