ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
ใน

แบบรับรองผลการพิจารณาเพือ่ รับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข โดยสถานศึกษา
โรงเรียน .........................................................
ภาคเรียนที่ ………….. ปีการศึกษา ……………………………
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................................
ผู้อานวยการสถานศึกษา

ตาแหน่ง...........................................................................สังกัดหน่วยงาน..............................................................
เลขประจาตัวประชาชน

ผูแ้ ทนครู

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

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

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

ขอรับรองผลการพิจารณา รายชื่อนักเรียนตามบัญชีรายชื่อในเอกสารนี้ เป็นนักเรียนที่มีความยากจนพิเศษ และสมควรได้รับเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจนพิ เศษจากกองทุนเพื่ อความเสมอภาคทางการศึก ษา (กสศ.) ภายใต้สถานการณ์ก ารแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรสัโคโรนา2019
(COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แบบ นร.05

ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
รายชื่อนักเรียนกลุ่มเก่าที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขจาก กสศ.
ภาคเรียนที่ ......... ปีการศึกษา .................
รหัสโรงเรียน ………………………………….โรงเรียน ......................................

ช่องทางการรับเงิน

ที่

เลขประจาตัวประชาชน
นักเรียน

ชื่อ – นามสกุล

ชัน้

รับเงินสดผ่านสถานศึกษา

บัญชีพร้อมเพย์นักเรียน

การบันทึกผลตามเงื่อนไข กสศ.
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
อัตราการมาเรียน
วันมาเรียนจริง/วันที่เปิดเรียน

น้าหนัก/ส่วนสูง
1= เป็นไปตามเกณฑ์
มาตราฐาน
2= ต่ากว่าเกณฑ์
มาตราสูง

แบบ นร.05

ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

รายชื่อนักเรียนกลุ่มใหม่ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองตามค่าคะแนนการวัดรายได้ทางอ้อม (PMT)
เพื่อพิจารณารับรองข้อมูลโดยสถานศึกษาเพือ่ การรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
ภาคเรียนที่ ......... ปีการศึกษา .................
รหัสโรงเรียน ………………………………….โรงเรียน ......................................
สถานะของนักเรียน

ที่

เลขประจาตัว
ประชาชน
นักเรียน

ชื่อ – นามสกุล

ชัน้

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

ความเห็นของสถานศึกษา
ไม่เห็นด้วยกับเกณฑ์การ
คัดกรอง
เห็นด้วยกับเกณฑ์
(เลือกเหตุผล)
การคัดกรองและ
1=ข้อมูลแบบขอรับทุน
รับรองข้อมูลแบบ
(นร. 01) ไม่ถูกต้อง
ขอรับทุน(นร. 01)
2= สถานะไม่สอดคล้องตาม
ถูกต้อง
สภาพความจริง

รับเงินสดผ่าน
สถานศึกษา

ช่องทางการรับเงิน
บัญชีพร้อมเพย์ บัญชีพร้อมเพย์ผู้ปกครอง
นักเรียน
ที่ผูกกับเลขประจาตัว
ประชาชน

แบบ นร.05

ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
รายชื่อนักเรียนกลุ่มเก่าที่เคยได้รับทุนต่อเนื่อง และมีการขอยกเลิกทุนอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
เพื่อพิจารณารับรองข้อมูลโดยสถานศึกษาเพือ่ การรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
ภาคเรียนที่ ......... ปีการศึกษา .................
รหัสโรงเรียน ………………………………….โรงเรียน ......................................
สถานะของนักเรียน

ที่

เลขประจาตัว
ประชาชน
นักเรียน

ชื่อ – นามสกุล

ชัน้

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

ความเห็นของสถานศึกษา
ไม่เห็นด้วยกับเกณฑ์การ
คัดกรอง
เห็นด้วยกับเกณฑ์
(เลือกเหตุผล)
การคัดกรองและ
1=ข้อมูลแบบขอรับทุน
รับรองข้อมูลแบบ
(นร. 01) ไม่ถูกต้อง
ขอรับทุน(นร. 01)
2= สถานะไม่สอดคล้องตาม
ถูกต้อง
สภาพความจริง

รับเงินสดผ่าน
สถานศึกษา

ช่องทางการรับเงิน
บัญชีพร้อมเพย์ บัญชีพร้อมเพย์ผู้ปกครอง
นักเรียน
ที่ผูกกับเลขประจาตัว
ประชาชน

แบบ นร.05

ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

รายชื่อนักเรียนกลุ่มใหม่ที่มีความประสงค์รับเงินสดผ่านสถานศึกษา จานวน ………… คน

ที่

เลขประจาตัวประชาชนนักเรียน

ชื่อ – นามสกุล

ระดับชั้น

ชือ่ /IDผู้ปกครอง

แบบ นร.05

ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

รายชื่อนักเรียนกลุ่มใหม่ที่มีความประสงค์รับผ่านบัญชีพร้อมเพย์นักเรียน จานวน ………… คน
พร้อมเพย์นักเรียน
ที่

เลขประจาตัวประชาชนนักเรียน

ชื่อ – นามสกุล

ระดับชั้น

พร้อมเพย์ผู้ปกครองที่ผูกกับเลขประจาตัวประชาชน จานวน ………… คน

ที่

เลขประจาตัวประชาชนนักเรียน

ชื่อ – นามสกุล

ระดับชั้น

ชื่อ ผู้ปกครอง

เลขประจาตัวประชาชนผู้ปกครอง

แบบ นร.05

ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

ข้อมูลบัญชีธนาคารของสถานศึกษาที่เปิดรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

อัพโหลดรูปภาพ
หน้าสมุดบัญชีธนาคารของโรงเรียน
ที่เปิดตามหลักเกณฑ์ กสศ.

ชื่อบัญชี : ……………………………………………………………..
ธนาคาร : …………………………………….. สาขา : …………………………………
เลขบัญชีธนาคาร : …………………………………………………..
เบอร์ติดต่อผู้รับผิดชอบ /ส่ง SMS แจ้งเตือน : ……………………………………….

ผู้มีอานาจสั่งจ่ายเงินประกอบด้วย
2.

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

3.

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

1.

ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
โรงเรียน............................................ ภาคเรียนที่ …….. ปีการศึกษา ……….
ณ วันที่ ……….. เดือน………. ปี…………
พิจารณารับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคเพือ่ รับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข จาก กสศ. ดังนี้
1. รับรองสถานะนักเรียน นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ยากจนพิเศษทั้งหมด จานวน ………….. คน
o มีตัวตนในสถานศึกษา จานวน ………….. คน
o ย้ายออกจากสถานศึกษา จานวน ………….. คน
o ลาออกจากสถานศึกษา จานวน ………….. คน
o เสียชีวิต จานวน ………….. คน
2. รับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาครายละเอียดตามแบบขอรับทุน (นร. 01) จานวนทั้งหมด ………….. คน
2.2 ผ่านการรับรองข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การคัดกรองและแบบขอรับทุน (นร.01) จานวน ………….. คน
2.2 ไม่ผ่านการรับรองข้อมูลตามเกณฑ์การคัดกรองและแบบขอรับทุน(นร.01) จานวน ………….. คน
o ข้อมูลแบบขอรับทุน (นร. 01) ไม่ถูกต้อง จานวน …………. คน
o สถานะไม่สอดคล้องตามสภาพความจริง จานวน ………….. คน

ความคิดเห็นผูอ้ านวยการสถานศึกษา
o เห็นสมควรดาเนินการและรับรองข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียดด้านบน
o ไม่เห็นสมควร เนื่องจาก ……………………………………………………………………
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้อมูลส่วนบุคคล
o ข้าพเจ้ารับทราบว่า การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เผยแพร่ หรือกระทาการใดต่อข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า กสศ.
ได้กระทาโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อการดาเนินงานตาม พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 รวมถึงรับทราบ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ กสศ. ที่ได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของ กสศ. ( www.eef.or.th)

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

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

แบบรายงานการจัดสรรเงิ นอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
กรณี นักเรียนทุนเสมอภาคขอรับเงิ นสดผ่านสถานศึกษา กลุ่ม ………………
สาหรับแอดมิ นโรงเรียน
วันทีจ่ ่ายเงิน …….. กรกฎาคม 2564
ตามทีโ่ รงเรียน........................ รหัสโรงเรียน ............................................. สังกัด .............................................
ได้รบั เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงือ่ นไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) จากสานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) ผ่านบัญชีธนาคารของสถานศึกษา เพื่อให้ดาเนินการจัดสรรเป็ นค่าครองชีพแก่ผปู้ กครองและนักเรียนทุน
เสมอภาค เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือน และเป็ นมาตราการป้ องกันการหลุดออกจากระบบ
การศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564
นักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มเก่าทีร่ บั เงินอุดหนุนแบบมีเงือ่ นไขต่อเนื่อง ทัง้ หมด …… คน
ระดับชัน้ อนุบาล ……. คน อัตราคนละ ………. บาท
ระดับชัน้ ประถมศึกษา ….. คน อัตราคนละ ………. บาท
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น …. คน อัตราคนละ ………. บาท
รวมจานวนเงินทีส่ ถานศึกษาได้รบั ทัง้ สิน้ ………….. บาท ณ วันที่ ……….. กรกฎาคม 2564
ตารางแสดงรายชื่อนักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงือ่ นไข ครบถ้วนแล้ว
ลาดับ

ระดับชัน้

ห้อง

จัดสรรเงินอุดหนุนได้
(จานวนคน)

จานวนเงิน

วันทีจ่ ่ายเงิน

รวมรายจ่ายทัง้ สิน้ (บาท)
สรุปรายละเอียดการจัดสรรเงิ นอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564
 เบิกจ่ายได้ครบทุกคน
 เบิกจ่ายได้ไม่ครบ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ จานวน x คน
จานวนเงินทีไ่ ด้รบั การจัดสรรจาก กสศ. X บาท
รวมรายจ่ายทัง้ สิน้
x บาท
เงินคงเหลือทีไ่ ม่สามารถจ่ายได้ (ถ้ามี) คืนกลับมา กสศ. x บาท

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

ขอรับรองว่าได้ดาเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงือ่ นไข นักเรียนทุนเสมอภาค กรณีนักเรียนขอรับเงินสดผ่าน
สถานศึกษา เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และแนวทางการดาเนินงานของสานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้ตามระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง

ลงชื่อ............................................ผู้บนั ทึกข้อมูล/แอดมินโรงเรียน
(……………………………....…..)

ลงชื่อ............................................ผู้อานวยการสถานศึกษา
(………………………………………..)

ขึ้นชื่อผู้บันทึกข้อมูล
วันที่ดำเนินการบันทึก/เวลา อัตโนมัติจากระบบ

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

แบบรายงานการจัดสรรเงิ นอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
กรณี นักเรียนทุนเสมอภาคขอรับเงิ นสดผ่านสถานศึกษา กลุ่ม ……………..
สาหรับครูประจาชัน้
วันทีจ่ ่ายเงิน …….. กรกฎาคม 2564
ตามทีโ่ รงเรียน........................ รหัสโรงเรียน ............................................. สังกัด .............................................
ได้รบั เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงือ่ นไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) จากสานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) ผ่านบัญชีธนาคารของสถานศึกษา เพื่อให้ดาเนินการจัดสรรเป็ นค่าครองชีพแก่ผปู้ กครองและนักเรียนทุน
เสมอภาค เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือน และเป็ นมาตราการป้ องกันการหลุดออกจากระบบ
การศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564
นักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มเก่าทีร่ บั เงินอุดหนุนแบบมีเงือ่ นไขต่อเนื่อง ระดับชัน้ ………… ห้อง ……..ทัง้ หมด …… คน
ระดับชัน้ อนุบาล ……. คน อัตราคนละ ………. บาท
ระดับชัน้ ประถมศึกษา ….. คน อัตราคนละ ………. บาท
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น …. คน อัตราคนละ ………. บาท
ตารางแสดงรายชื่อนักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงือ่ นไข
ระดับชัน้ ………… ห้อง …….. จานวน …………. คน
เลขประจาตัวประชาชน
(ขึน้ อัตโนมัต)ิ

ชื่อ – นามสกุล
นักเรียนทุนเสมอภาค
(ขึน้ อัตโนมัต)ิ

ชัน้ /ห้อง
(ขึน้ อัตโนมัต)ิ

จานวนเงิน
(ขึน้ อัตโนมัต)ิ

หมายเหตุ

กรณีทไ่ี ม่ได้ดาเนินการติก๊
ให้ขน้ึ ว่า คืนเงินกลับ กสศ.

รวมรายจ่ายทัง้ สิน้ (บาท)
สรุปรายละเอียดการจัดสรรเงิ นอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564
ระดับชัน้ ………….. ห้อง ………….
 เบิกจ่ายได้ครบทุกคน
 เบิกจ่ายได้ไม่ครบ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ จานวน x คน
จานวนเงินทีไ่ ด้รบั การจัดสรรจาก กสศ. X บาท
รวมรายจ่ายทัง้ สิน้
x บาท
เงินคงเหลือทีไ่ ม่สามารถจ่ายได้ (ถ้ามี) คืนกลับมา กสศ. x บาท

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

ขอรับรองว่าได้ดาเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงือ่ นไข นักเรียนทุนเสมอภาค กรณีนักเรียนขอรับเงินสดผ่าน
สถานศึกษา เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และแนวทางการดาเนินงานของสานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้ตามระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง

ลงชื่อ............................................ ครูประจาชัน้
(……………………………....…..)

ลงชื่อ............................................ผู้อานวยการสถานศึกษา
(………………………………………..)

ขึ้นชื่อผู้บันทึกข้อมูล
วันที่ดำเนินการบันทึก/เวลา อัตโนมัติจากระบบ

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

หนังสือแจ้งผลการรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
นักเรียนทุนเสมอภาค

แบบ นร/กสศ.08

วันที่............(วันที่พิมพ์).................................
เรียน..(ชื่อผู้ปกครอง).......……………...............……………..….......…
ส ำ น ั ก ง ำน กอ ง ท ุ น เ พ ื ่ อค ว ำ มเ สม อ ภำ คท ำ ง ก ำ ร ศึ ก ษำ ( ก ส ศ . ) ข อ เ ร ี ย นให ้ ท ่ ำ นทร ำบว่ ำ
(ชื่อนักเรียน).............................ระดับชั้น.........................โรงเรียน.........................................ได้รบั เงินอุดหนุน แบบมีเงือ่ นไข
จำก กสศ. และเป็นนักเรียนทุนเสมอภำคที่จะได้รับเงินอุดหนุนเป็นระยะเวลำ 3 ปีต่อเนื่องนับจำกวันที่ได้รับกำรประกำศ
รำยชื่อจำก กสศ. โดยเงื่อนไขกำรรับทุนครั้งนี้ นักเรียนต้องมำเรียนอย่ำงสม่ำเสมอและมีกำรมำเรียนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 85
ของเวลำเรียนทั้งหมดในภำคเรียนนั้นๆ เพื่อทำให้ กสศ. สำมำรถติดตำมผลกำรให้ทุนเสมอภำคและสำมำรถช่วยเหลือ
ส่งเสริม และพัฒนำศักยภำพนักเรียนได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยในภำคเรียนที่ .............. นักเรียนในกำรดูแลของท่ำนมีกำรมำ
เรียนอยู่ที่ร้อยละ ................. ซึ่ง ต่ำกว่ำ/สูงกว่ำ เกณฑ์ที่กำหนด และมีค่ำน้ำหนัก .......... กก. และค่ำส่วนสูง .......... ซม.
ทั้งนี้ ในภำคเรียนที่ ……… ปีกำรศึกษำ ……….. กสศ. จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข สำหรับเป็นค่ำครองชีพ
ให้แก่นักเรียนทุนเสมอภำค จำนวน ………. บำท ผ่ำน 2 ช่องทำงตำมที่ท่ำนได้แจ้งช่องทำงกำรรับเงินกับโรงเรียน
ซึ่ง กสศ. ได้ดำเนินกำรโอนเงินจำนวนดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว ท่ำนสำมำรถดำเนินกำรได้ ดังนี้
1) ท่ำนทีแ่ จ้งควำมประสงค์ขอรับเงินผ่ำนบัญชีธนำคำรพร้อมเพย์ของนักเรียนทุนเสมอภำค สำมำรถตรวจสอบกับธนำคำร
ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
2) ท่ำนที่แจ้งควำมประสงค์ขอรับเงินสดผ่ำนโรงเรียน ขอให้ด ำเนินกำรเตรียมบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นๆที่
รำชกำรไทยออกให้ มำรับเงินสดพร้อมถ่ำยรูปกำรรับเงินที่โรงเรียนในวันที่ ………… เดือน ………. ปี ………….. ตำมที่
โรงเรียนแจ้งวันในกำรรับเงินอุดหนุนดังกล่ำว
หมายเหตุ : กรณีที่ท่านซึ่งเป็นผู้ปกครองไม่สามารถมารับเงิน ได้ด้วยตนเอง ต้องทาการมอบอานาจให้สมาชิกใน
ครอบครัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมารับเงินสดที่โรงเรียนแทน ตามแบบใบมอบอานาจข้างล่างนี้
--------โปรดฉีกตามรอยประ เพื่อส่งมอบหลักฐานดังกล่าวแก่โรงเรียน กรณีไม่สามารถมารับเงินได้ด้วยตนเอง------(กรณีผู้ปกครองไม่สามารถมารับเงินสดได้ด้วยตนเอง มอบหมายผู้อื่นมารับแทน)
ข้ำพเจ้ำ ชื่อ…………………………………………….นำมสกุล …………………………………………… ควำมสัมพันธ์กับนักเรียน ……………………………..
หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน/ บัตรอื่นๆที่รำชกำรไทยออกให้ …………………………………………………………………………
ขอมอบอานาจให้ ชื่อ ..................................................นำมสกุล ……………………………………… ควำมสัมพันธ์กับนักเรียน ……………………………..
หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน/ บัตรอื่นๆที่รำชกำรไทยออกให้ …………………………………………………………………………
มำรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ของ กสศ. จำนวน................บำท ภำคเรียนที่ …………. ปีกำรศึกษำ ……………………..
ขอรับรองวำกำรกระทำที่ผูรับมอบอำนำจไดกระทำไปนั้น ใหถือเสมือนหนึ่งเปนกำรกระทำของขำพเจำและเพื่อเปนหลักฐำนรับรองกำรมอบอำนำจในครั้งนี้
ผูมอบอำนำจและผูรับมอบอำนำจขอลงลงลำยมือชื่อไว้เปนสำคัญตอหนำพยำน
ลงชื่อ.....................................................ผู้มอบอำนำจ
(...........................................................)

ลงชื่อ...................................................ผู้รับมอบอำนำจ
(...........................................................)
ลงนาม ณ วันที่ ………..เดือน ………… ปี ………………..

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

