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การขอรับเงินอุดหนุนประจ าปี และ 
การขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล 

ประจ าเดือน ผา่นระบบ PSIS 
  
 
 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวดัเพชรบูรณ์ 

 



การขอรับเงนิอุดหนุนรายบุคคลนักเรียนในโรงเรียนเอกชน 
การให้เงินอดุหนุนรายบุคคล  
 ใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. ใหค้  านวณจากจ านวนนกัเรียนท่ีเรียนอยูจ่ริงของโรงเรียน ซ่ึงตอ้งไม่เกินความจุ 
นกัเรียนของโรงเรียน ตามหลกัสูตรและสาขาวชิาท่ีโรงเรียนไดรั้บอนุญาต ดงัน้ี 

ก. จ านวนนกัเรียน ณ วนัท่ี 10 มิถุนายนของปีการศึกษาท่ีขอเบิก 
ข. จ านวนนกัเรียน ณ วนัท่ี 10 พฤศจิกายนของปีการศึกษาท่ีขอเบิกของ 

2. โรงเรียนท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินอุดหนุนรายบุคคล ตอ้งเป็นโรงเรียนท่ีมีคุณสมบติัและไม่มี 
ลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัน้ี 

ก. เป็นโรงเรียนท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดสอนระดบัก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ระดบัใดระดบั
หน่ึงหรือหลายระดบัรวมกนั 

ข. เป็นโรงเรียนท่ีเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเม่ือรวมกบัเงินอุดหนุนรายบุคคลแลว้
ไม่เกินอตัราค่าใชจ่้ายรายบุคคลส าหรับนกัเรียนภาครัฐในแต่ละระดบั 
กรณีเป็นโรงเรียนการกุศลตอ้งไม่เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนกัเรียน 

ค. ไม่เป็นโรงเรียนท่ีประกาศแจง้ใหผู้ป้กครองทราบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนน้ี
ไม่ไดรั้บเงินอุดหนุนรายบุคคล  

3.นกัเรียนท่ีโรงเรียนจะน ามาค านวณเงินอุดหนุนรายบุคคล ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
    ก.เป็นนกัเรียนท่ีไดล้งทะเบียนและเรียนอยูจ่ริง ในชั้นเรียนท่ีโรงเรียนมีสิทธิไดรั้บการ 

อุดหนุนโดยถูกตอ้งและเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต หรือตราสารจดัตั้งแลว้แต่กรณี 
     ข. เป็นนกัเรียนท่ีมีเรียนจริงสม ่าเสมอเป็นปกติโดยไม่ขาดเรียนติดต่อกนัเกินกวา่ 15 วนั 
โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร เวน้แต่กรณีเจบ็ป่วยจนตอ้งเขา้รักษาตวัในโรงเรียนพยาบาลหรือแพทยท่ี์
มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมรับรองวา่ตอ้งหยดุพกัการเรียน 
     ค. เป็นนกัเรียนท่ีมีเลขประจ าตวัประชาชนท่ีออกโดยกระทรวงมหาดไทย 
     ง. เป็นนกัเรียนท่ีเรียนอยูใ่นระดบัท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนรายบุคคล ส าหรับนกัเรียนชั้น
อนุบาลปีท่ี 1 อายขุองนกัเรียนตอ้งไม่ต ่ากวา่ 3 ปีบริบูรณ์ ในวนัเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษา 
     จ. เป็นนกัเรียนท่ีเรียนอยูใ่นระดบัท่ีไดรั้บการอุดหนุนรายบุคคล และมีอายไุม่เกิน 25 ปี 
ในวนัท่ี 16 พฤษภาคม ของปีการศึกษา 
      ฉ. เป็นนกัเรียนใหม่ท่ีเขา้เรียนในภาคเรียนท่ี 2 ของโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาและตอ้ง
มีคุณสมบติัเป็นไปตามประกาศ หลกัเกณฑ ์วธีิการท่ีเก่ียวขอ้ง 



     ช. กรณีนกัเรียนพิการตอ้งมีสมุดประจ าตวัคนพิการ เอกสารรับรองความพิการจากแพทย์
ของสถานพยาบาลตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และใหโ้รงเรียนจดัท าแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคล 
วธีิการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียน  ใหด้ าเนินการต่อไปน้ี 

1. จดัท าค าร้องขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลตามแบบหรือโปรแกรมท่ี สช.ก าหนด จ านวน 
2 ชุด โรงเรียนเก็บไว ้1 ชุด 

2. ยืน่ค าร้องขอรับเงินอุดหนุนพร้อมเอกสารและขอ้มูลท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการขอรับเงิน
อุดหนุน ส่งส านกังานศึกษาธิการจงัหวดั ภายในวนัท่ี 20 มิถุนายนของทุกปี  

      เอกสารประกอบการพจิารณา 
  1. แบบค าร้องขอรับการอุดหนุนรายบุคคล..... (อน.1)  ปร้ินเอา้ จากระบบ PSIS 

  2. แบบรายงานจ านวนนกัเรียนและครู ประจ าปีการศึกษา...... (อน.2) ปร้ินเอา้ จาก

ระบบ PSIS 

 3.  แบบบญัชีรายช่ือนกัเรียนท่ีขอรับการอุดหนุนรายบุคคล...... (อน.3)ปร้ินเอา้ จาก

ระบบ PSIS 

 4. แบบทะเบียนคุมนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน กรณีท่ีโรงเรียนขอรับการ

อุดหนุนรายบุคคลนกัเรียนพิการ ตอ้งมีสมุดประจ าตวัคนพิการ หรือเอกสารรับรองความพิการจาก

แพทยข์องสถานพยาบาลของทางราชการและใหโ้รงเรียนจดัท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  

  5. ส าเนาใบอนุญาตกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

- จดัตั้งโรงเรียน  ผูรั้บใบอนุญาตหรือท าการแทน  ผูจ้ดัการ ผูอ้  านวยการ 

- ความจุนกัเรียนทั้งโรงเรียน 

- การเก็บค่าธรรมเนียมอ่ืนเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 

- ใบอนุญาตอ่ืน ๆ  

6. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ซ่ึงใหค้วามเห็นชอบ 

ภาคเรียนที ่1  จ านวนนกัเรียนและจ านวนครู (10 มิถุนายน....) ท่ีขอรับอุดหนุน 

              ระบุนกัเรียนปกติ และนกัเรียนพิการใหช้ดัเจน และงบรายได ้

                       ค่าใชจ่้าย งบดุลของปีท่ีผา่นมา 

ภาคเรียนที ่2  สรุปผลการใชจ่้ายเงินอุดหนุนฯ ประจ าปีการศึกษาปัจจุบนั 

                       แผนการใชจ่้ายเงินอุดหนุนฯ ปีการศึกษาถดัไป และบญัชีรายรับ 

                       รายจ่าย ปีการศึกษาปัจจุบนั                   

  



ขั้นตอนการด าเนินการ 

  1. โรงเรียนยืน่ค าร้องขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลประจ าปีการศึกษา ผา่นระบบ PSIS

ขอ้มูลนกัเรียนตามโปรแกรมการขอรับการอุดหนุนรายบุคคล และเอกสารประกอบ ภายในวนัท่ี 20 

มิถุนายน (ส ารวจนกัเรียน ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน) ท่ีส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัท่ีโรงเรียนตั้งอยู ่  

 2. ส านักงานศึกษาธิการจงัหวดัเพชรบูรณ์ วิเคราะห์ ตรวจสอบค าร้องขอรับการ

อุดหนุนรายบุคคล  ของโรงเรียนดว้ยโปรแกรมตรวจสอบการขอรับการอุดหนุนรายบุคคล  ระบบ 

PSIS และเอกสารประกอบตามขอ้ 1 พร้อมเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนในค าร้องกบัจ านวน

นกัเรียนท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหค้วามเห็นชอบ 

 3. ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดั  ตรวจสอบ รวบรวม ขอ้มูลนกัเรียน ตามระบบ PSIS 

ของทุกโรงเรียน  พร้อมแบบสรุปจ านวนนกัเรียนท่ีมีสิทธิรับการอุดหนุนรายบุคคล โดยแยกประเภท

เงินอุดหนุน ส่งใหส้ านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภายในวนัท่ี 10 กรกฎาคมของทุก

ปี 

  5. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ตรวจสอบค าร้องขอรับเงิน

อุดหนุนและเอกสารประกอบ ตรวจสอบแบบสรุปจ านวนนกัเรียน ตรวจสอบและรวบรวมจ านวน

นักเรียนของทุกโรงเรียน หากถูกต้องจัดท าแบบสรุปจ านวนนักเรียนของรายบุคคล โดยแยก

ประเภทเงินอุดหนุนเพื่อเสนอขออนุมติั เพื่อเบิกจ่ายใหก้บัโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนภูมิ การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลนักเรียนโรงเรียนเอกชน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน 

ยื่นค าร้องภายใน 20 มถุินายน (ส ารวจนักเรียน ณ วันที่ 10 มถุินายน) 

ที่ส  านักงานศึกษาธกิารจงัหวัด ที่โรงเรียนตั้งอยู่ 

ส ำนกังำนศึกษำธิกำรจงัหวดั 

- วิเคราะห์ ตรวจสอบค าร้องและเอกสารประกอบ 

- ตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบ PSIS ของโรงเรียนด้วยโปรแกรม
ตรวจสอบ 

- เปรียบเทยีบจ านวนนักเรียนในค าร้องกบัจ านวนนักเรียน  

ที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเหน็ชอบ 

- เสนอแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคุณสมบตัแิละจ านวนนักเรียน 

- สรปุข้อมูลและน าเสนอค าร้องขอรับการอดุหนุน 

ศึกษาธกิารจังหวัด 

เหน็ชอบจ านวนนักเรียน 

ส ำนกังำนศึกษำธิกำรจงัหวดั 
ส่งแบบสรปุจ านวนนักเรียน  

ให้ สช. ภายใน 10 กรกฎาคม 

สช. 

- รวบรวม ตรวจสอบแบบสรปุจ านวนนักเรียน ตามโปรแกรม PSIS 

- จัดท ารายละเอยีดจ านวนนักเรียนแต่ละประเภทที่รับการอดุหนุน 

- โอนเงนิให้ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวัด 

 

 



การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจ าเดือน 

   โรงเรียนจัดส่งเอกสารประกอบการขอเบิก ดังนี ้

  1. ใบส าคญัรับเงินอุดหนุนรายบุคคลประจ าเดือน (อน.4)  จ  านวน 2 ชุด โรงเรียนเก็บ

ไว ้1 ชุด   (ปร้ินเอา้ จากระบบ PSIS) 

  2. กรณีจ านวนนกัเรียนท่ีขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียน มีการเปล่ียนแปลงจากเดือน 

ท่ีผา่นมา ใหส่้ง 

 บญัชีรายช่ือนกัเรียนท่ีโรงเรียนรับเขา้เรียนเพิ่มเติมของเดือนท่ีผ่านมา  กรณี

โรงเรียนรับนักเรียนเขา้เรียนเพิ่มเติม/นักเรียนอนุบาล 1 อายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ นับถึงวนัท่ี 16 

พฤษภาคมของปีการศึกษา (อน.5)  (ปร้ินเอา้ จากระบบ PSIS)   

 บญัชีรายช่ือนกัเรียนท่ีโรงเรียนจ าหน่าย/ลาออก/พกัการเรียนของเดือนท่ีผ่าน

มา (อน.6)  (ปร้ินเอา้ จากระบบ PSISX 

3. หลกัฐานการจ่ายเงินเดือนครูโดยผา่นระบบธนาคารของเดือนท่ีผา่นมา  และบญัชี

การจ่ายเงินเดือนครูของเดือนท่ีขอเบิกเงินอุดหนุน และการหกัเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ น าไป

ประทบัตราท่ีธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  

4.   หลกัฐานการส่งเงินสมทบ พร้อมแบบ วส.0001ของเดือนท่ีผา่นมา 

 5. โรงเรียนยื่นใบส าคญัรับเงินค่าใช้จ่ายรายหัวนกัเรียน (อน.4) ประจ าเดือนและ
เอกสารประกอบ ภายในวนัท่ี 3 ของเดือนท่ีเบิก ท่ีส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัท่ีโรงเรียนตั้งอยู ่
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวดั ด าเนินการ ดังนี้ 
  1.  ตรวจสอบจ านวนนกัเรียนปกติ นกัเรียนพิการ (ประจ า-ไปกลบั) จ านวนเงินอุดหนุน
รายบุคคล และเงินสมทบส่วนของครูและส่วนของผูรั้บใบอนุญาตท่ีตอ้งน าส่งกองทุนสงเคราะห์ครูใหญ่
และครูโรงเรียนเอกชน และตรวจสอบจ านวนเงินท่ีคงเหลือใหถู้กตอ้ง ผา่นระบบ PSIS และเอกสารท่ี
โรงเรียนส่งมา ให้ตรงกนั  
  2.  สรุปยอดจ านวนโรงเรียนและจ านวนเงินอุดหนุนรายบุคคลท่ีขอเบิกจ่ายและขอ
อนุมติัเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประจ าเดือน ส่ง สช. ภายในวนัท่ี 10 ของเดือน เพื่อเบิกจ่ายและโอนเงินให้
โรงเรียน 
  3. ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดั โอนเงินอุดหนุนรายบุคคลเขา้บญัชีโรงเรียน 
ภายใน 5 วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีไดรั้บโอนเงินจาก สช.  
   4.รายงานผลการใชจ่้ายเงินอุดหนุนตามแบบรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ 
ประจ าเดือนและจดัท า แบบสรุปการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ  ส่ง สช. ภายในวนัท่ี 10 ของเดือนถดัไป 
 



                                         แผนภูมิการเบิกเงินอุดหนุนรายบุคคล 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

โรงเรียน 

จัดท าใบส าคญัรับเงิน (อน.4) และเอกสารประกอบ 

ส่ง สนง.ศึกษาธกิารจงัหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ภายในวันที่ 3 ของเดอืนที่เบกิ 

 

สนง.ศึกษำธิกำรจงัหวดั 

- รับใบส าคญัรับเงนิ (อน.4) และ            
เอกสารประกอบ 

- วิเคราะห์ ตรวจสอบ ค านวณเงนิ 

- รวบรวม จัดท ารายละเอยีด 

ศึกษาธกิารจังหวัด 

อนุมตั ิ

ส ำนกังำนศึกษำธิกำรจงัหวดั 

- จัดท าแบบสรปุจ านวนโรงเรียน จ านวนนักเรียน และจ านวนเงนิอดุหนุน

รายบุคคลที่ขอเบกิจ่ายและขออนุมตัเิบกิจ่ายเงินอดุหนุนประจ าเดอืน ตามระบบ 

PSIS  ส่งให้ สช. ภายในวันที่ 10 ของเดอืน 

- สช.ด าเนนิการเบกิจ่ายและโอนเงนิเข้าบญัช ีศธจ. 

- เมื่อโรงเรียนด าเนินการถูกต้องครบถ้วน ศธจ.โอนเงินเข้าบญัชีโรงเรียน ภายใน 

5 วันท าการ นับแต่วนัที่ได้รับโอนเงินจาก สช. 

- รายงานผลการใช้เงินอดุหนุนสง่ สช.ภายในวันที่ 10 ของเดอืนถดัไป 

สช. 

รวบรวม ตรวจสอบ จัดท ารายละเอยีดผลการใช้เงินอดุหนุนทุกจังหวัด 

เพ่ือประกอบการขออนุมตัเิงิน 

 

 

ธ.กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 

- รับฝากเงนิสมทบกองทุนสงเคราะห์ 

ภายในวันที่ 10 ของเดอืนถดัไป 

-    โอนเงินอดุหนุนเข้าบญัชีโรงเรียน 



เงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลตามระเบียบ 

1. นกัเรียนตอ้งมาเรียนตามหลกัสูตรและเวลาเปิดท่ีโรงเรียนไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิด 

ท าการสอนและมาเรียนทุกวนัเป็นประจ าสม ่าเสมอตามกฎกระทรวง ระเบียบ และแนวปฏิบติัท่ี

เก่ียวขอ้ง 

2. การรับนกัเรียนเขา้เรียน โรงเรียนตอ้งด าเนินการรับนกัเรียนเขา้เรียนในโรงเรียน 

ให้ถูกตอ้งตามระเบียบ และจดัเก็บเอกสารไวใ้ห้เป็นปัจจุบนัพร้อมให้ตรวจสอบได้ ทั้งน้ี กรณีท่ี

จดัเก็บเอกสารเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนตอ้งจดัเก็บเอกสารตน้ฉบบัไวเ้พื่อการตรวจสอบ

ดว้ย 

3. โรงเรียนท่ีไม่ยืน่ค  าร้องขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให ้

ถือวา่โรงเรียนไม่ประสงคจ์ะขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลส าหรับนกัเรียนของโรงเรียนนั้น โดยห้าม

เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนท่ีโรงเรียนไม่ไดด้ าเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตาม

ระเบียบและหา้มจ าหน่ายนกัเรียนผูน้ั้นออกจากโรงเรียนดว้ยเหตุดงักล่าว 

4. โรงเรียนท่ีขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจ าเดือนไม่ทนัภายในระยะเวลาท่ี 

ก าหนด โรงเรียนตอ้งด าเนินการขอเบิกจ่ายเงินให้ทนัภายในปีงบประมาณท่ียื่นค าร้อง โดยห้ามงด

จ่ายเงินเดือนครูดว้ยเหตุดงักล่าวและจดัการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพ 

5. โรงเรียนท่ีมีการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคใ์นตราสารจดัตั้งเป็นโรงเรียนการกุศล 

ภายหลงัวนัท่ี 10 มิถุนายนของปีการศึกษา ให้โรงเรียนไดรั้บเงินอุดหนุนรายบุคคลในอตัราเงิน

อุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนการกุศลในปีการศึกษาต่อไป 

6. โรงเรียนท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนรายบุคคลตอ้งด าเนินกิจการโรงเรียนใหเ้ป็นไปตาม 

กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศและนโยบายของทางราชการและตอ้งน าเงินอุดหนุนรายบุคคลท่ี

ไดรั้บไปจ่ายเป็นเงินเดือนครูไม่ต ่ากวา่วุฒิท่ีทางราชการก าหนดและตามประกาศกระทรวงแรงงาน 

เร่ือง อตัราค่าจา้งขั้นต ่าและน าเงินท่ีเหลือไปใช้จ่ายเป็นค่าพฒันาส่ือการเรียนการสอน ครุภณัฑ ์

พฒันาอาคารสถานท่ี และการด าเนินกิจการของโรงเรียน 

7. โรงเรียนตอ้งท าบญัชีการเงินและบญัชีอ่ืนท่ีถูกตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนั 

8. โรงเรียนตอ้งจ่ายเงินเดือนครูโดยผา่นระบบธนาคารเป็นรายบุคคลทุกเดือนและ 

เก็บไวเ้ป็นหลกัฐานพร้อมใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 

9. โรงเรียนร้องเก็บค่าธรรมเนียนการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนตามประกาศของ 

โรงเรียนและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

 



10. โรงเรียนตอ้งบรรจุครูใหเ้พียงพอต่อการจดัการเรียนการสอนในระดบัท่ีเปิดสอน  

โดยใหมี้ครูประจ าชั้นครบทุกชั้นท่ีเปิดท าการสอน 

11. เม่ือนกัเรียนพน้สภาพจากการเป็นนกัเรียน โรงเรียนตอ้งแจง้ผูอ้นุญาตภายในส้ิน 

เดือนและใหจ่้ายเงินอุดหนุนรายบุคคลแก่โรงเรียนนั้นจนถึงส้ินเดือนท่ีนกัเรียนพน้สภาพ 

12. การจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลในเดือนเมษายนและพฤษภาคมใหจ่้ายตามจ านวน 

นกัเรียนท่ีเรียนอยูจ่ริงในเดือนมีนาคมและในเดือนตุลาคมให้จ่ายตามจ านวนนกัเรียนท่ีเรียนอยูจ่ริง

ในเดือนกนัยายน  

13. นกัเรียนท่ีเขา้เรียนในโรงเรียนระหวา่งเดือนในแต่ละภาคเรียน ใหเ้บิกเงินอุดหนุน 

รายบุคคลไดส้ าหรับนกัเรียนผูน้ั้นในเดือนถดัไป 

14. โรงเรียนจดัตั้งใหม่หรือโรงเรียนท่ีขอรับเงินอุดหนุนในคร้ังแรกใหไ้ดรั้บเงิน 

อุดหนุนตั้งแต่เดือนแรกท่ีเปิดภาคเรียนท่ี 1 ของปีการศึกษาท่ียืน่ค าร้องขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล 

15. โรงเรียนท่ีไดรั้บอนุญาตให้เปล่ียนแปลงรายการในตราสารจดัตั้ง หรือใบอนุญาตท่ี 

มีผลต่อการเพิ่มจ านวนนักเรียนท่ีมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน ภายหลังวนัท่ี 10 มิถุนายนของปี

การศึกษาให้ค  านวณจ านวนนักเรียนท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินอุดหนุนรายบุคคลตามท่ีได้รับอนุญาตให้

เปล่ียนแปลงไดใ้นปีการศึกษาถดัไป 

การก ากบัดูแลให้ด าเนินการ   ดงัต่อไปน้ี 

1. ใหส้ านกังานศึกษาธิการจงัหวดั ด าเนินการตรวจติดตามและประเมินผลการใช้ 

จ่ายเงินอุดหนุนตามระเบียบ 

2. ในกรณีท่ีตรวจพบวา่ โรงเรียนมีการเบิกเงินอุดหนุนผดิพลาดหรือโดยไม่มีสิทธิ 

ให้ผูอ้นุญาตเรียกเงินคืนจากโรงเรียนพร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อป ของจ านวนเงินท่ีเบิก

โดยผดิพลาดหรือโดยไม่มีสิทธิ นบัแต่วนัท่ีเบิกจ่ายจนถึงวนัท่ีช าระเสร็จส้ิน 

 หากโรงเรียนไม่ชดใช้เงินอุดหนุนท่ีเบิกโดยผิดพลาด โดยไม่มีสิทธิ หรือโดยทุจริต

ภายใน 30 วนันับตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บหนังสือแจง้ให้ช าระเงินคืน ให้ผูอ้นุญาตชะลอการเบิกจ่ายเงิน

อุดหนุนรายบุคคลไวก่้อนจนกวา่โรงเรียนจะมาช าระหน้ีใหแ้ลว้เสร็จ ภายใตเ้ง่ือนไข ดงัน้ี 

ก. ถา้จ านวนเงินท่ีแจง้ให้ช าระเงินคืนไม่เกินหน่ึงล้านบาทให้ช าระเงินคืนทนัทีใน

งวดเดียว 

ข. ถ้าจ านวนเงินท่ีแจ้งให้ช าระเงินคืนตั้งแต่หน่ึงล้านบาทข้ึนไป ให้ช าระเงินคืน

ภายใน  1 ปี โดยโรงเรียนตอ้งท าหนงัสือรับสภาพหน้ีไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 



3. เม่ือปรากฏวา่ โรงเรียนด าเนินการเก่ียวกบัการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลตาม 

ระเบียบน้ีโดยทุจริต ให้ผูอ้นุญาตด าเนินการเรียกเงินคืนพร้อมดอกเบ้ียตาม (2) และพิจารณา

ด าเนินการทางคดีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแก่ผูก้ระท าความผดิ 

4. ในกรณีตรวจสอบพบวา่โรงเรียนไม่ไดน้ าเงินไปใชจ่้ายตามเง่ือนไขขอ้ 6ให ้

ผูอ้นุญาตสั่งแกไ้ข หากไม่ด าเนินการใหผู้อ้นุญาตสั่งลงโทษตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน 

 

ระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 

       1.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการก าหนดมาตรการช่วยเหลือนกัเรียน 
ในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2558 

       2.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการก าหนดมาตรการช่วยเหลือนกัเรียน 
ในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2559  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 

       3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการก าหนดมาตรการช่วยเหลือนกัเรียนใน
โรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2560 
  3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการอุดหนุนเป็นเงินค่าใชจ่้ายรายหวั   นกัเรียน

ในโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2549 และประกาศส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

เร่ือง หลกัเกณฑ ์วธีิการและเง่ือนไขการอุดหนุนเป็นเงินค่าใชจ่้ายรายหวันกัเรียนในโรงเรียนเอกชน 

พ.ศ.2549  ลงวนัท่ี  24  ตุลาคม  พ.ศ. 2549 

 4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานของโรงเรียนเอกชน 

ประเภทสามญัศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา ระดบัประถมศึกษา และระดบัมธัยมศึกษา พ.ศ. 2549 

 5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอ่ืน

ของโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2549 

 6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงโรงเรียนให้ผิดไปจาก ท่ีระบุ

ไวใ้นใบอนุญาตใหจ้ดัตั้งโรงเรียน พ.ศ.2549 

 7. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการจดัการกองทุนสงเคราะห์ครูใหญ่  และครู

โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2543 และ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 

  8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการคุม้ครองการท างานของครูใหญ่   และครู

โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542 

9. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการอุดหนุนและส่งเสริมโรงเรียนเอกชน  

การกุศล (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2538 

 



10. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน 

ประเภทการศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาพิเศษ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2538 

 11. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการอุดหนุนและส่งเสริมโรงเรียนเอกชนการ

กุศล พ.ศ.2535 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การปฏิบัติงานของระบบ PSIS  กบั เงินอุดหนุนรายบุคคล 

1.  ช่ือเร่ือง การปฏิบัติงานของระบบ PSIS  กบั เงินอุดหนุนรายบุคคล 

2. วตัถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนเอกชนในระบบใชเ้ป็นเคร่ืองมือจดัเก็บขอ้มูลสถานศึกษา ครู 
บุคลากร และนกัเรียน นกัศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนตอ้งจดัท าเอกสารเก่ียวกบัเอกสาร
เงินอุดหนุนรายบุคคลดว้ยโปรแกรมระบบสารสนเทศสถานศึกษาและการบริหารจดัการเงิน
อุดหนุน (PSIS) ระบบ PSIS ก าหนดใหป้ระมวลผลเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีสอดคลอ้งกบัระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการก าหนดมาตรการช่วยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงิน
อุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2558 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2559 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3)  
พ.ศ.2560 รวมถึงระบบท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.  ขั้นตอนการด าเนินงานหรือวธีิการด าเนินงาน                 
                    1.การท างานของระบบ PSIS 
                   ระบบ PSIS เนน้การท างานตามเวลาจริง (Real Time) หากเกิดรายการเปล่ียนแปลง
ขอ้มูล โรงเรียนตอ้งปรับปรุง แกไ้ขรายการตามวนัเวลาท่ีเกิดข้ึนจริง  ตวัอยา่ง หากโรงเรียนรับ
นกัเรียนเขา้เรียน ลาออก หรือจ าหน่าย โรงเรียนตอ้งเขา้ไปปรับปรุงขอ้มูลในระบบ PSIS  ภายในวนั
นั้นๆ เพราะระบบ PSIS จะท าการบนัทึกเปล่ียนแปลงรายการตามวนั เวลาท่ีโรงเรียนเขา้ท างานเป็น
วนัเดือนปีของการเปล่ียนแปลงรายการดว้ย เช่น  หากมีนกัเรียนลาออกในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 
โรงเรียนตอ้งปรับปรุงขอ้มูลในระบบ PSIS  ในวนัท่ี 5 กรกฎาคม ระบบ PSIS จะบนัทึกเป็น
นกัเรียนลาออกในวนัท่ี 18 กรกฎาคม ซ่ึงท าใหไ้ม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงและหลกัฐานการ
ลาออกของนกัเรียน ฉะนั้น สรุปไดว้า่หากโรงเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงรายการใด วนัไหน ก็ตอ้ง
เขา้สู่ระบบ PSIS  ปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลรายการนั้นใหถู้กตอ้งในวนันั้นดว้ยเช่นกนั 
                  2. การยืน่ขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลด้วยระบบ PSIS  
                   การท างานของระบบ PSIS  เนน้การท างานตามเวลาจริง (Real Time) ท าใหโ้รงเรียน
ตอ้งด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มูล ใหต้รงเวลาตามท่ีก าหนด 
                   การยืน่ค าร้องขอรับเงินอุดหนุน ( อน.1-3) ประจ าปีการศึกษา เป็นการส ารวจขอ้มูล
นกัเรียน ณ วนัท่ี  10  มิถุนายน  25XX   เม่ือโรงเรียนส่งใบส าคญัรับเงินอุดหนุน (อน.4 – 6) 
ประจ าเดือน  พฤษภาคม ภายในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 25XX  เรียบร้อยแลว้ใหโ้รงเรียนด าเนินการ
ปรับปรุง แกไ้ขขอ้มูลนกัเรียนเป็นของปีการศึกษาใหม่ในระบบ PSIS  ทนัที เน่ืองจากการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจ าเดือนมิถุนายน จะตอ้งเป็นนกัเรียนของปีการศึกษาใหม่ท่ีเรียนอยู่
จริงในเดือนพฤษภาคม ดงัน้ี 
 



1.       นกัเรียนท่ีจบการศึกษาใหเ้ปล่ียนสถานภาพนกัเรียนเป็นส าเร็จการศึกษา 
2.       ปรับปรุงขอ้มูลนกัเรียนท่ียา้ย ลาออก จ าหน่าย 
3.       เล่ือนชั้นและจดัห้องเรียนของนกัเรียนใหต้รงกบัความเป็นจริง 
4.       บนัทึกขอ้มูลนกัเรียนท่ีเขา้เรียนใหม่ 
5.       โรงเรียนตอ้งบนัทึกขอ้มูลนกัเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนทุกคน รวม 

ทั้งนกัเรียนท่ีขอรับเงินอุดหนุนและไม่ขอรับเงินอุดหนุน (รวมถึง นกัเรียนเตรียมอนุบาล ปวส. 
หลกัสูตร EP) เพื่อแสดงถึง จ านวนนกัเรียนท่ีมีอยูจ่ริงของโรงเรียน 
                  เม่ือโรงเรียนน าขอ้มูลนกัเรียนครบถว้นแลว้ ระบบ PSIS  จะท าการตรวจสอบคุณสมบติั
ของนกัเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการอุดหนุนฯ และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งหาก
ปรากฏวา่มีนกัเรียนบางคนท่ีระบบไม่ไดน้ ามานบัรวมเป็นจ านวนนกัเรียนท่ีมีสิทธิรับเงินอุดหนุน
โรงเรียนอาจพิจารณาสาเหตุได ้ดงัน้ี 

1.วนั เดือน ปีเกิด กรณีสีแดงทั้งโรงเรียน แสดงวา่ สช. หรือ ศธจ. หรือ สช.จงัหวดัยงัไม่ได้
ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารการอนุญาตต่างๆ ของโรงเรียน ในเมนูใบอนุญาตเพื่อยนืยนั
ความถูกตอ้งตามกฎระเบียบของการอนุญาตดงักล่าวลงในระบบ 
           2. วนั เดือน ปีเกิด  กรณีสีแดงเป็นบางคน แสดงวา่ อายนุกัเรียนไม่ครบเกณฑต์ามท่ี
ใบอนุญาตหรือตราสารก าหนด (นบัถึงวนัท่ี 16 พฤษภาคม 25XX) จึงไม่มีสิทธิรับเงินอุดหนุน 

3.  เลขประจ าตวัประชาชน กรณีสีแดงเน่ืองจากโรงเรียนบนัทึกเลขประจ าตวัประชาชนผดิ  
ใหล้บขอ้มูลออกโดยเลือกลบดว้ยเหตุผลบนัทึกขอ้มูลผดิพลาด แลว้จึงบนัทึกขอ้มูลนักเรียนท่ี
ถูกตอ้งใหม่ (เหตุผล บนัทึกขอ้มูลผดิพลาด รายช่ือนกัเรียนจะไม่มาปรากฏในบญัชีรายช่ือนกัเรียนท่ี
โรงเรียนจ าหน่าย / ลาออก / พกัการเรียนของเดือนท่ีผา่นมา : อน.6) 

4. เลขประจ าตวัประชาชน กรณีสีแดง แต่โรงเรียนตรวจสอบแลว้พิมพเ์ลขประจ าตวั
ประชาชนถูกตอ้ง ใหส่้งหลกัฐาน เช่น สูติบตัร ส าเนาทะเบียนบา้น ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
ใหส้ช. ส าหรับกรุงเทพมหานคร หรือ ศธจ. หรือ สช.จงัหวดั ท่ีโรงเรียนตั้งอยู ่ ส าหรับส่วนภูมิภาค
แลว้แต่กรณี ด าเนินการตรวจสอบในระบบ PSIS  เพื่อยนืยนัวา่โรงเรียนบนัทึกเลขประจ าตวั
ประชาชนถูกตอ้ง 

5. สถานภาพนกัเรียน กรณีสีแดง ไดแ้ก่ นกัเรียนไปเรียนโครงการฯ นกัเรียนพกัการเรียน 
กรณีน้ีนกัเรียนจะไม่มีสิทธิรับเงินอุดหนุน (นกัเรียนยงัมีสถานภาพเป็นนกัเรียนอยู)่ 
  6. ในระบบ PSIS  การนบัอายนุกัเรียนจะพิจารณาตามท่ีใบอนุญาตก าหนด ตวัอยา่ง
โรงเรียนประเภทอาชีวศึกษา หากปรากฏวา่เลขประจ าตวัประชาชน ปวช.1 เป็นสีแดงทั้งหมดหรือ
เป็นส่วนใหญ่ เกิดจากระบบ PSIS  จะไม่ค  านวณนกัเรียนท่ีมีวนั เดือน ปีเกิด ไม่ครบเกณฑต์ามท่ี
ใบอนุญาตหรือตราสารก าหนด (นบัถึง  16  พฤษภาคม) เพื่อใหอ้ายนุกัเรียนและการจดัการเรียนการ
สอนสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง โรงเรียนสามารถยืน่ค าร้อง สช.3 เร่ือง ขอเปล่ียนแปลง 



 รายการในตราสารจดัตั้งโรงเรียน หมวด 9 ระเบียบการของโรงเรียน ขอ้.......(  ) จากเดิม “นกัเรียน
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ อายยุา่งตั้งแต่  15 ปี  อยา่งสูง  21  ปี เปล่ียนเป็น “นกัเรียนระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ อายุตั้งแต่ 14 ปีข้ึนไป” ยืน่ท่ี สช.ส าหรับกรุงเทพมหานคร หรือ ศธจ. หรือ 
สช. จงัหวดั ท่ีโรงเรียน ตั้งอยู ่ส าหรับส่วนภูมิภาค แลว้แต่กรณี เม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้ใหโ้รงเรียน
บนัทึกขอ้มูลเพิ่มเติมในเมนูใบอนุญาตระบบ PSIS พร้อมส่งหลกัฐานใหเ้จา้หนา้ท่ีเพื่อตรวจสอบ
ใบอนุญาตในระบบ PSIS  ต่อไป   
               7.   นกัเรียนท่ีไม่มีเลขประจ าตวัประชาชน พิจารณาได ้2 กรณี คือ 
                     7.1 ไม่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั แต่มีสิทธิรับเงินอุดหนุน 
                         หากบิดาหรือมารดาเป็นผูมี้สัญชาติไทยไม่วา่จะเกิดในหรือนอกราชอาณาจกัรไทย 
นกัเรียน ผูน้ั้นยอ่มไดส้ัญชาติไทยโดยการเกิด ให้โรงเรียนก าหนดเลขอตัโนมติัในระบบ จะไดเ้ลข
ข้ึนตน้ดว้ยตวั  P  ตามดว้ยรหสัโรงเรียนและล าดบันกัเรียนในโรงเรียนเป็นสีแดง โรงเรียนส่ง
หลกัฐานท่ีปรากฏช่ือบิดา หรือมารดา ใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบในระบบ PSIS  เม่ือเจา้หนา้ท่ี
ตรวจสอบเอกสารแลว้ถูกตอ้งใหย้นืยนัสิทธิใหน้กัเรียนผูน้ั้นรับเงินอุดหนุนได ้
                        หากนกัเรียนไม่มีเอกสารทะเบียนราษฎรและไม่มีเลขประจ าตวั 13 หลกัใหโ้รงเรียน
ซกัถามประวติับุคคลผูม้าสมคัรเรียนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อน าลงรายการบนัทึกแจง้ประวติับุคคล
ตามแบบแนบทา้ยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยหลกัฐานในการรับนกัเรียนนกัศึกษาเขา้เรียน
ในสถานศึกษา พ.ศ.2548  เป็นหลกัฐานท่ีจะน ามาลงหลกัฐานทางการศึกษา กรณีดงักล่าวหากบิดา 
มารดาเป็นผูมี้สัญชาติไทย ก็ใหน้กัเรียนมีสิทธิไดรั้บเงินอุดหนุนเช่นกนั 
                  7.2 ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลกั ไม่มีสิทธิรับเงินอุดหนุน เช่น นกัเรียนท่ีไม่มี
เลขประจ าตวัประชาชน เน่ืองจากเป็นบุคคลต่างดา้ว ไร้สัญชาติ 
          ค าช้ีแจง : ขณะน้ีส านกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษเ์ด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาสและ
ผูสู้งอาย ุ(สท.) กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์(พม.)  ไดเ้ปิดส ารวจบุคคลไร้
รากเหงา้ทั้งท่ีอยูใ่นและนอกสถานสงเคราะห์ หรือท่ีอยูใ่นการดูแลขององคก์รพฒันาเอกชน รวมทั้ง
พระภิกษุสามเณรในวดั และโรงเรียนพระปริยติัธรรม ใน 3 ลกัษณะ 

                   1. ไมป่รากฏบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งตั้งแต่วยัเยาว ์
                   2. ไม่มีเอกสารทะเบียนราษฏรและไม่มีเลขประจ าตวั 13  หลกั 

                                 3. เกิดในประเทศไทย หรือเขา้มาอาศยัอยูใ่นประเทศไทยก่อนวนัท่ี 18 
มกราคม 2548  โดยเปิดรับลงทะเบียน ท่ี สท. เม่ือตรวจสอบขอ้มูลต่างๆ แลว้จะออกหลกัฐานและ
เลขประจ าตวัเพื่อประโยชน์ต่อการดูแลจดัระบบของภาครัฐ และรับสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ในฐานะ
คนไทย เวน้แต่ต่างดา้วก็อาจจะไดรั้บสิทธิขั้นพื้นฐานตามหลกัสิทธิมนุษยชน ยกเวน้สิทธิบางอยา่ง
เฉพาะคนไทย ขอใหติ้ดต่อส านกังานทะเบียนอ าเภอ  ส านกังานทะเบียนทอ้งถ่ินเขต หรือเทศบาล
ตามทะเบียนบา้นหรือภูมิล าเนาท่ีบุคคลไร้รากเหงา้อาศยัอยู ่



                       8. นกัเรียนพิการ หากจ านวนนกัเรียนพิการยงัไม่แยกขอ้มูลจากนกัเรียนปกติและไม่
ปรากฏช่ือในทะเบียนคุมนกัเรียนพิการ ให้โรงเรียนส่งหนงัสือรับรองความพิการ หรือบตัร
ประจ าตวัพิการ ใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบก่อน เม่ือเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบในระบบ  PSIS  ใหแ้ลว้จึงจะ
เป็นนกัเรียนท่ีมีสิทธิรับเงินอุดหนุนในอตัรานกัเรียนพิการไป – กลบั (โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
ระบบจะตั้งค่าใหเ้ป็นนกัเรียนพิการทั้งโรงเรียน  ไม่ตอ้งแนบหนงัสือรับรองความพิการ หรือบตัร
ประจ าตวัคนพิการให้เจา้หนา้ท่ี) 
                       9. นกัเรียนซ ้ าซอ้น พิจารณาได ้ 2  กรณี คือ 
                           ซ ้ าซอ้นกบัโรงเรียนอ่ืน โรงเรียนตอ้งเขา้ไปยนืยนัในระบบก่อนวา่มีนกัเรียนเรียน
อยูจ่ริงหรือไม่มีนกัเรียนอยู ่กรณียนืยนัวา่มีนกัเรียนอยูจ่ริงใหส่้งหลกัฐานท่ีแสดงวา่นกัเรียนผูน้ั้น
เรียนอยูท่ี่โรงเรียนจริงใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบและตดัสิน (เช่น หลกัฐานการมอบตวันกัเรียน บตัร
ประชาชนตวัจริง ภาพถ่ายนกัเรียน หนงัสือยนืยนัของนกัเรียนเอง เป็นตน้) 
                          ซ ้ าซอ้นในโรงเรียนเดียวกนั เม่ือโรงเรียนบนัทึกขอ้มูลนกัเรียนแลว้แต่ไม่มีช่ือใน
หอ้งเรียนนั้น หรือระบบข้ึนวา่ซ ้ าในโรงเรียนเดียวกนั ให้โรงเรียนคน้หานกัเรียนดว้ย ช่ือ หรือสกุล       
เลขบตัรประจ าตวัประชาชน เม่ือพบแลว้ใหค้ลิกท่ีเลขประจ าตวัประชาชนของนกัเรียนแลว้จะ
ปรากฏขอ้มูลนกัเรียนใหเ้ลือกหอ้งเรียน แลว้กดบนัทึก 
                         กรณีโรงเรียนยนืยนัผดิพลาด เช่น นกัเรียนไม่อยูแ่ต่ยนืยนัวา่อยู ่ให้โรงเรียนแจง้
เจา้หนา้ท่ีเพื่อด าเนินการแกไ้ขให ้หรือหากทั้งสองโรงยนืยนัวา่ไม่อยู ่ระบบจะท าการลบขอ้มูล
นกัเรียนคนนั้นโดยอตัโนมติั และหากเจา้หนา้ท่ีตดัสินให้โรงเรียนผดิโรง ให้รีบแจง้โรงเรียนลบ
ขอ้มูลนกัเรียนคนนั้นออกจากระบบ PSIS ทนัที 
                   10. ความจุนกัเรียนต่อหอ้งไม่ตรงกบัขอ้มูลการอนุญาตท่ีมีอยูใ่นระบบ PSIS 
                         โรงเรียนท่ีไดรั้บอนุญาตใหรั้บนกัเรียนต่อความจุต่อหอ้งไม่ตรงกบัท่ีระบบ PSIS 
ก าหนดใหส่้งหนงัสือการอนุญาต ให้เจา้หนา้ท่ีเพื่อแกไ้ขจ านวนนกัเรียนให้ตรงกบัท่ีไดรั้บอนุญาต 
เช่น ระดบัประถมศึกษา ขนาดหอ้ง 7 x 8 เมตร ใหรั้บนกัเรียนได ้55 คน เป็นตน้ ทั้งน้ี การขอ
อนุญาตผอ่นผนัใหรั้บนกัเรียนเกินความจุของห้องเรียน ใหโ้รงเรียนระบุห้อง และขออนุญาตเฉพาะ
ปีการศึกษา ส าหรับระดบัก่อนประถมศึกษาไม่มีการผอ่นผนันกัเรียนเกินความจุห้อง แมห้อ้งจะมี
ขนาดใหญ่กวา่มาตรฐานฯ) 
                         โรงเรียนตอ้งการด าเนินการบนัทึก ปรับปรุง แกไ้ขขอ้มูลนกัเรียนให้เสร็จส้ินภายใน
วนัท่ี 10 มิถุนายน ของทุกปีการศึกษา 
 
 
 
 



                   การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลประจ าเดือนด้วยระบบ PSIS 
                   การขอรับเงินอุดหนุนประจ าเดือน ระบบจะประมวลผลจ านวนครู นกัเรียนเขา้ – 
ลาออก     ลาพกัเรียน ของนกัเรียนภายในเดือนท่ีผา่นมา (ตั้งแต่วนัท่ี 1 ถึงวนัส้ินเดือน) ฉะนั้น หาก
มีการเปล่ียนแปลงรายการใด โรงเรียนตอ้งจดัท าขอ้มูลนกัเรียน หรือครูในระบบ PSIS ในวนัท่ีครู 
นกัเรียน    เขา้ออกจริง เพื่อจะไดข้อ้มูลครู นกัเรียนท่ีขอรับเงินอุดหนุนประจ าเดือนถูกตอ้งตรงกบั
ความเป็นจริง  (การท างานของระบบ PSIS  เนน้การท างานตามเวลาจริง  (: Real Time)    ระบบ
ก าหนดใหส้ามารถพิมพร์ายงานได ้หลงัจาก 24.00 น. ของทุกวนัส้ินเดือน และโรงเรียนสามารถ
พิมพร์ายงานใบส าคญัรับเงิน  (อน.4-6) และเอกสารประกอบ และจดัส่งให ้สช. ศธจ. หรือ สช.
จงัหวดั ไม่เกิน วนัท่ี 3 ของทุกเดือน 

4.  ผลจากการเรียนรู้ได้รับความรู้อะไรบ้าง 

1.       การคน้หาโรงเรียนเพื่อตรวจสอบ 
2.       การบนัทึกเลขท่ีบญัชีธนาคารของโรงเรียน 
3.       การตรวจสอบและบนัทึกใบอนุญาตจดัตั้งโรงเรียน 
4.       การบนัทึกจ านวนนกัเรียนสูงสุดท่ีไดรั้บอุดหนุนในแต่ละหอ้งเรียน 
5.       การตรวจสอบและยนืยนัเลขประจ าตวัประชาชน 
6.       การตรวจสอบและยนืยนันกัเรียนพิการ 
7.       การตดัสินนกัเรียนซ ้ าซอ้นท่ียงัไม่ไดข้อ้ยติุ 
8.       การเปิดดูรายงาน อน.ต่าง ๆ และบญัชีการจ่ายเงินเดือนครู 

                                        

 

หมายเหตุ 

1. อน.1  หมายถึงค าร้องขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของนกัเรียนในโรงเรียนเอกชน 
2. อน.2  หมายถึง แบบรายงานจ านวนนกัเรียนและครู ประจ าปีการศึกษา..... 
3. อน.3 บญัชีรายช่ือนกัเรียนท่ีขอรับอุหนุนเป็นรายบุคคล 
4. อน.4 ใบส าคญัรับเงินอุดหนุนรายบุคคล 
5. อน.5 บญัชีรายช่ือนกัเรียนท่ีขอรับอุดหนุนเป็นรายบุคคล กรณีโรงเรียนรับนกัเรียนเพิ่มเติมของ  
    เดือนท่ีผา่นมา 
6. อน.6 บญัชีรายช่ือนกัเรียนท่ีโรงเรียนจ าหน่าย/ลาออก/พกัการเรียนของเดือนท่ีผา่นมา 
 
  



 
อน. 1 

ค ารอ้งขอรบัเงนิอดุหนุนรายบุคคลของนักเรยีนในโรงเรียนเอกชน 
ส าหรบันักเรียน โรงเรียนประสทิธิว์ิทยา อ.เมอืงเพชรบูรณ ์จ.เพชรบูรณ ์

ประจ าปีการศึกษา 2561 
วันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์   

        ข้าพเจ้า นางผุสดี  ศรีตนทิพย์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ขอยื่นค าร้องขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของนักเรียน เรียน  ต่อผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์   โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

        1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับการอุดหนุนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก าหนดมาตรการช่วยเหลือ

นักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 

        2. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า โรงเรียนได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก าหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็น

เงินอุดหนุนรายบุคคล 

        3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า โรงเรียนได้รับนักเรียนลงทะเบียนเรียนและเรียนอยู่จริงในช้ันเรียนท่ีโรงเรียน ตามท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตหรือตราสารท่ีได้รับ

อนุญาตในปัจจุบันให้รับนักเรียนดังนี้ 

              3.1 ต้ังแต่ ชั้น อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีท่ี 6 เวลา 08:30 - 16:00 อายุ ต้ังแต่ 3 ปี ถึงอายุ 12 ปี 

              3.2 ความจุสูงสุดรวม 1,474 คน จ านวนห้องเรียน 35 ห้อง ความจุนักเรียนรวมปัจจุบัน 982 คน จ านวนห้องเรียน 30 ห้อง 

              3.3 นักเรียนปกติ จ านวน 982 คน 

ระดับการศึกษา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

บาท/คน/ปี 

เงินอุดหนุนรายบุคคล 

ของนักเรียน 

บาท/คน/ปี 

จ านวนนักเรียนท่ีมีอยู่จริง 

ณ วันท่ี 19 ต.ค. 2561 

(เฉพาะช้ันท่ีขอรับการอุดหนุนฯ) 

การกุศล ท่ัวไป การกุศล ท่ัวไป การกุศล ท่ัวไป รวม 

  ก่อนประถมศึกษา -   4,800.00   -   10,010.50   -   372   372   

  ประถมศึกษา -   4,200.00   -   10,180.50   -   610   610   

  รวมจ านวนนักเรียน -   982   982   

              3.4 นักเรียนพิการท่ีมีสิทธิได้รับการอุดหนุนโดยถูกต้อง จ านวน 0 คน 

        4. โรงเรียนขอรับการอุดหนุนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ข้อ 3.3 + ข้อ 3.4) รวม 982 คน 

        5. โรงเรียนจะน าเงินอุดหนุนรายบุคคลท่ีได้รับไปจ่ายเป็นเงินเดือนครูไม่ต่ ากว่าวุฒิท่ีทางราชการก าหนด และตามประกาศกระทรวงแรงงานเร่ืองอัตรา

ค่าจ้างข้ันต่ า และหากเหลือจ่ายจะน าไปใช้จ่ายเป็นค่าพัฒนาสื่อ การเรียนการสอนและครุภัณฑ์ พัฒนาอาคารสถานที่ และการด าเนินกิจการในโรงเรียน 

        6. เมื่อมีนักเรียนพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนในโรงเรียน ข้าพเจ้าจะแจ้งงดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลต่อเจ้าหน้าที่ ภายในสิ้นเดือนนับแต่

วันท่ีนักเรียนผู้นั้นพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน 

        ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏภายหลังว่าโรงเรียน มิได้ด าเนินการตามข้อความดังกล่าวข้างต้น หรือ

เกิดผิดพลาดด้วยประการใดก็ดี หรือปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ ประกาศ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้รับใบอนุญาตยินยอม

จะน าเงินชดใช้ให้แก่ทางราชการจนครบถ้วน และยินยอมรับโทษท้ังทางแพ่งและอาญา 

ลงช่ือ.................................................................ผู้จัดการ ลงช่ือ..................................................................ผู้รับใบอนุญาต  

( นายปกรณ์  ศรีตนทิพย์ )    ( นางผุสดี ศรีตนทิพย์ )         

 
 
 
 
 



อน.2 
แบบรายงานจ านวนนักเรียนและครู ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส ารวจข้อมูลนักเรียน ณ วันท่ี 19 ตุลาคม 2561 

รหัสโรงเรียน 1167100001       โรงเรียน ประสิทธิ์วิทยา 

ต้ังอยู่เลขท่ี 486/5 ม.0 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 

ช้ันเรียน 

แยกแต่ละห้อง 

นักเรีย

นเต็ม

ตาม

บัญชี 

นักเรียนมาเรียนสม่ าเสมอ 

ช่ือ-สกุล 

ครูประจ าช้ันและครูพิเศษ  

(เฉพาะครูท่ีได้รับอนุญาต

ให้ 

บรรจุแต่งต้ังให้เป็นครู) 

วุฒิ 

เงินเดือน 

ท่ีได้รับ 

ในปัจจุบัน 

วันเดือนปี 

ท่ีบรรจุ 

เลขท่ีหนังสือ 

ท่ีบรรจุ 

แต่งต้ัง 

ปกติ พิการ 

รวม 
การ

กุศล 

ท่ัวไ

ป 
ประจ า 

ไป

กลับ 

ก่อนประถมศึกษา 

 

  อ.1/1 27  -  27  -  -  27   นางสาวสุนารี  พิมมะสอน 
ป.ตรี

(ครู) 

15,600.00

  

1 ม.ค. 

2561 
ปว.0001/2561 

  อ.1/2 22  -  22  -  -  22   นางพิมลพรรณ  พิมพ์ทอง 

ป.

บัณฑิต

(ครู) 

16,432.00

  

1 ส.ค. 

2553 
39-53-0005 

  อ.1/3 21  -  21  -  -  21  
 นางสาวประภัสสร  อ่อนละ

มัย 

ป.ตรี

(ครู) 

15,600.00

  

1 ส.ค. 

2553 
36-53-0006 

  อ.1/4 21  -  21  -  -  21   นางจรัญ  ทองใบ 
ป.ตรี

(ครู) 

15,600.00

  

1 มิ.ย. 

2535 
39-35-0050 

  อ.2/1 33  -  33  -  -  33   นางสาวพรพิศ  ทองใบ 
ป.โท

(ครู) 

31,200.00

  

1 พ.ย. 

2529 
39-29-5033 

  อ.2/2 34  -  34  -  -  34   นางสาวดวงใจ  พรหมบุญ 
ป.ตรี

(ครู) 

17,680.00

  

1 มิ.ย. 

2545 
39-45-0093 

  อ.2/3 36  -  36  -  -  36   นางสาวศิรินภา  สมงาม 

ป.

บัณฑิต

(ครู) 

16,432.00

  

1 พ.ค. 

2556 
ปว0002/2556 

  อ.2/4 35  -  35  -  -  35   นางเรณู  คุ่ยต่วน 
ป.ตรี

(ครู) 

15,600.00

  

1 มิ.ย. 

2545 
39-45-0095 



ช้ันเรียน 

แยกแต่ละห้อง 

นักเรีย

นเต็ม

ตาม

บัญชี 

นักเรียนมาเรียนสม่ าเสมอ 

ช่ือ-สกุล 

ครูประจ าช้ันและครูพิเศษ  

(เฉพาะครูท่ีได้รับอนุญาต

ให้ 

บรรจุแต่งต้ังให้เป็นครู) 

วุฒิ 

เงินเดือน 

ท่ีได้รับ 

ในปัจจุบัน 

วันเดือนปี 

ท่ีบรรจุ 

เลขท่ีหนังสือ 

ท่ีบรรจุ 

แต่งต้ัง 

ปกติ พิการ 

รวม 
การ

กุศล 

ท่ัวไ

ป 
ประจ า 

ไป

กลับ 

  อ.3/1 34  -  34  -  -  34   นางประภาศิริ  สกุลยา 

ป.

บัณฑิต

(ครู) 

16,432.00

  

1 พ.ค. 

2528 
39-28-0027 

  อ.3/2 37  -  37  -  -  37   นางเรณู  นาคเมือง 
ป.ตรี

(ครู) 

15,600.00

  

1 ธ.ค. 

2543 
39-43-0127 

  อ.3/3 35  -  35  -  -  35   นางบุญชู  จริยะ 
ป.ตรี

(ครู) 

15,600.00

  

1 มิ.ย. 

2534 
39-26-0071 

  อ.3/4 37  -  37  -  -  37   นายสมชาย  สุวรรณภพ 

ป.

บัณฑิต

(ครู) 

16,432.00

  

1 เม.ย. 

2548 
39-48-0043 

รวมก่อน

ประถมศึกษา 
372  -  372  -  -  372  12  208,208.00  

 

ประถมศึกษา 

 

  ป.1/1 29  -  29  -  -  29  
 นางสาวสุกัลยา  สุวรรณ

พจน์ 

ป.

บัณฑิต

(ครู) 

16,432.00

  

1 เม.ย. 

2552 
39-52-0003 

  ป.1/2 38  -  38  -  -  38  
 นางสาวสุฑาวรรณ  คง

วิเศษ 

ป.ตรี

(ครู) 

15,600.00

  

1 ก.ค. 

2539 
39-39-0116 

  ป.1/3 37  -  37  -  -  37   นางอารีรัตน์  จันทร์เพชร 
ป.ตรี

(ครู) 

15,600.00

  

1 เม.ย. 

2552 
39-52-0001 

  ป.2/1 32  -  32  -  -  32   นางสมพร  กรณีย์ 
ป.ตรี

(ครู) 

20,800.00

  

1 มิ.ย. 

2524 
39-24-3496 



ช้ันเรียน 

แยกแต่ละห้อง 

นักเรีย

นเต็ม

ตาม

บัญชี 

นักเรียนมาเรียนสม่ าเสมอ 

ช่ือ-สกุล 

ครูประจ าช้ันและครูพิเศษ  

(เฉพาะครูท่ีได้รับอนุญาต

ให้ 

บรรจุแต่งต้ังให้เป็นครู) 

วุฒิ 

เงินเดือน 

ท่ีได้รับ 

ในปัจจุบัน 

วันเดือนปี 

ท่ีบรรจุ 

เลขท่ีหนังสือ 

ท่ีบรรจุ 

แต่งต้ัง 

ปกติ พิการ 

รวม 
การ

กุศล 

ท่ัวไ

ป 
ประจ า 

ไป

กลับ 

  ป.2/2 32  -  32  -  -  32   นางอัมพร  สายเพ็ชร์ 
ป.ตรี

(ครู) 

15,600.00

  

1 เม.ย. 

2536 
39-36-0014 

  ป.2/3 32  -  32  -  -  32   นางบุญเลื่อน  เท่ียงตรง 
ป.ตรี

(ครู) 

15,600.00

  

1 มิ.ย. 

2545 
39-40-0161 

  ป.3/1 36  -  36  -  -  36   นางธารกมล  จิตรจ า 
ป.ตรี

(ครู) 

15,600.00

  

1 พ.ค. 

2556 
ปว0003/2556 

  ป.3/2 36  -  36  -  -  36   นายยุทธชัย  บุญเหลือ 
ป.

บัณฑิต 

16,432.00

  

1 ก.ค. 

2559 
ปว 0003/2559 

  ป.3/3 37  -  37  -  -  37   นางนงลักษณ์  บุญละ 
ป.ตรี

(ครู) 

15,600.00

  

1 พ.ค. 

2553 
39-53-0001 

  ป.4/1 29  -  29  -  -  29   นางรุ่งทิพย์  นาคเพชร 
ป.ตรี

(ครู) 

15,600.00

  

1 พ.ค. 

2544 
39-44-0037 

  ป.4/2 32  -  32  -  -  32   นางสาวจันทิมา  เสนาขันธ์ 
ป.ตรี

(ครู) 

15,600.00

  

1 ก.ค. 

2552 
39-47-0140 

  ป.4/3 30  -  30  -  -  30   นายพุทธา  เวินเสียง 

ป.

บัณฑิต

(ครู) 

16,432.00

  

1 มิ.ย. 

2554 
39-54-0002 

  ป.5/1 37  -  37  -  -  37   นางถาวร  ทองใบ 
ป.ตรี

(ครู) 

20,800.00

  

1 ก.พ. 

2527 
39-26-0288 

  ป.5/2 39  -  39  -  -  39   นางส าเนียง  ห้วยใหญ่ 
ป.ตรี

(ครู) 

15,600.00

  

1 เม.ย. 

2548 
09-39-0309 



ช้ันเรียน 

แยกแต่ละห้อง 

นักเรีย

นเต็ม

ตาม

บัญชี 

นักเรียนมาเรียนสม่ าเสมอ 

ช่ือ-สกุล 

ครูประจ าช้ันและครูพิเศษ  

(เฉพาะครูท่ีได้รับอนุญาต

ให้ 

บรรจุแต่งต้ังให้เป็นครู) 

วุฒิ 

เงินเดือน 

ท่ีได้รับ 

ในปัจจุบัน 

วันเดือนปี 

ท่ีบรรจุ 

เลขท่ีหนังสือ 

ท่ีบรรจุ 

แต่งต้ัง 

ปกติ พิการ 

รวม 
การ

กุศล 

ท่ัวไ

ป 
ประจ า 

ไป

กลับ 

  ป.5/3 35  -  35  -  -  35   นางสาวขัตติยา  บุผาโต ป.ตรี 
15,600.00

  

1 ม.ค. 

2560 
ปว0001/2560 

  ป.6/1 36  -  36  -  -  36   นางวรรณภา  ลามนต์ 
ป.ตรี

(ครู) 

15,600.00

  

1 มิ.ย. 

2561 
ท่ีปว 0002/61 

  ป.6/2 31  -  31  -  -  31   นางสาวกิตต์ิสินี  รัตนวิชัย 
ป.ตรี

(ครู) 

15,600.00

  

1 ก.ค. 

2552 
39-52-0005 

  ป.6/3 32  -  32  -  -  32   นายพงษ์ศิฏฐ  วรรณา 
ป.ตรี

(ครู) 

22,880.00

  

1 พ.ย. 

2538 
39-38-0140 

รวม

ประถมศึกษา 
610  -  610  -  -  610  18  300,976.00  

 

 

 นางผุสดี  ศรีตนทิพย์ 

ป.

บัณฑิต

(ครู) 

36,400.00

  

1 ธ.ค. 

2540 
39-40-0187 

 

 นายปกรณ์  ศรีตนทิพย์ 
ป.โท

(ครู) 

26,000.00

  

1 พ.ค. 

2554 
39-54-0001 

รวมท้ังหมด 982  -  982  -  -  982  32  571,584.00  

 
         ขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง หากปรากฏในภายหลังว่ามิได้เป็นไปดังกล่าวข้างต้น หรือเกิดผิดพลาดด้วยประการใดก็ดี ข้าพเจ้ายินยอม

ใช้เงินให้แก่กระทรวงศึกษาธิการครบถ้วนทุกกรณี และยินยอมรับโทษท้ังทางแพ่งและอาญา 

ลงช่ือ .......................................................ผู้แทนครู ลงช่ือ .......................................................ผู้อ านวยการ 

             ( นางสมพร กรณีย์ )              ( นางสาวพรพิศ ทองใบ )                    

ลงช่ือ .......................................................ผู้จัดการ ลงช่ือ ......................................................ผู้รับใบอนุญาต 

             ( นายปกรณ์ ศรีตนทิพย์ )              ( นางผุสดี ศรีตนทิพย์ )               
ย้อนกลับ 

 
 



                                                                                                                                                                                  อน.3 

บัญชีรายชื่อนกัเรียนที่ขอรับอุดหนุนเป็นรายบุคคล 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส ารวจขอ้มูลนักเรียน ณ วนัที ่19 ตุลาคม 2561 
รหัสโรงเรียน 1167100001       โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา       ประเภทของโรงเรียน ในระบบประเภทสามัญศึกษา (ท่ัวไป) 

ต้ังอยู่เลขท่ี 486/5 ม.0 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056711465 โทรสาร 056711465 

ระดับช้ันปี/ห้องเรียน อ.1/3       หลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ 

ท่ี เลขประจ าตัวนักเรียน ช่ือ-สกุล วันเดอืนปีเกิด เลขประจ าตัวประชาชน ลักษณะพิการ 

1 12946   ด.ญ. วิภาวรรณ รักอยู่ 4 พ.ย. 2557   1679900949741 

 

2 12951   ด.ช. กชกร โมริกุล 19 พ.ย. 2557   1679900951240 

 

3 12952   ด.ญ. ชญาภา เต็มใจ 4 ธ.ค. 2557   1679900952670 

 

4 12954   ด.ญ. พิมประภัส ยางก้อน 9 พ.ค. 2558   1679900964104 

 

5 12956   ด.ญ. กวีรัตน์ แสนสุข 23 มี.ค. 2558   1679900960591 

 

6 12958   ด.ช. ปัญญาพล วุธนู 22 ม.ค. 2558   1679900956632 

 

7 12964   ด.ช. ภัทระ พิมพ์บล 4 พ.ย. 2557   1679900949806 

 

8 12967   ด.ญ. ณัฏฐวรรณ สุวรรณโชติ 23 ก.พ. 2558   1679900958627 

 

9 12970   ด.ญ. กมลวรรณ ปานแปน 26 พ.ย. 2557   1679900951801 

 

10 12971   ด.ญ. ภัทรวดี คงเพ็ง 17 มี.ค. 2558   1679900960231 

 

11 12972   ด.ช. พีรพัฒน์ กามล 10 พ.ย. 2557   1679900950260 

 

12 12973   ด.ช. นนทพัทธ์ เลไธสง 27 ก.พ. 2558   1679900959062 

 

13 12974   ด.ญ. กมลชนก พึ่งเมือง 15 ก.ย. 2557   1679900945053 

 

14 12975   ด.ญ. กัญญพัชร ชื่นสุข 22 ธ.ค. 2557   1679900954061 

 

15 12976   ด.ช. จักรเพชร ยินดีขันธ์ 22 ต.ค. 2557   1679900948621 

 



ท่ี เลขประจ าตัวนักเรียน ช่ือ-สกุล วันเดอืนปีเกิด เลขประจ าตัวประชาชน ลักษณะพิการ 

16 12980   ด.ญ. สร้อยสุดาห์ บุญยวง 11 เม.ย. 2558   1679900962055 

 

17 12981   ด.ช. พสิษฐ์ อินทมงคล 5 ธ.ค. 2557   1679900952751 

 

18 12983   ด.ญ. ฑิตฐิตา ปิติวรยุทธ 18 พ.ค. 2557   1679900934337 

 

19 12985   ด.ญ. ะัญญามาศ ชูสังวาลย์ 28 ต.ค. 2557   1679900949105 

 

20 12989   ด.ช. ธีรภัทร จันมี 6 ธ.ค. 2557   1719900980672 

 

21 12993   ด.ญ. ประภัสสรณ์ อุปรา 14 เม.ย. 2558   1129701663591 

 
   ลักษณะความพิการ: 1 = ทางการมองเห็น, 2 = ทางการได้ยิน, 3 = ทางสติปัญญา, 4 = ทางร่างกายหรือสุขภาพ, 

                            5 = ทางการเรียนรู้, 6 = ทางการพูดและภาษา, 7 = ทางพฤติกรรมหรืออารมณ์, 8 = ออทิสติก, 9 = ความพิการซ้ าซ้อน  

           ขอรับรองว่า บัญชีรายช่ือนักเรียนนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ 

ลงช่ือ.......................................................ครูประจ าช้ัน ลงช่ือ ...........................................................ผู้อ านวยการ 

          ( นางสาว ประภัสสร อ่อนละมัย ) ( นางสาวพรพิศ ทองใบ )                   

ลงช่ือ .......................................................ผู้จัดการ ลงช่ือ .......................................................ผู้รับใบอนุญาต 

          ( นายปกรณ์ ศรีตนทิพย์ )         ( นางผุสดี ศรีตนทิพย์ )                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อน.4 

ใบส าคญัรบัเงนิอดุหนุนรายบคุคล 
ส าหรบันกัเรยีน โรงเรยีนประสทิธิว์ทิยา 

อ.เมอืงเพชรบรูณ ์จ.เพชรบรูณ ์โทร. 056711465 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 
         ข้าพเจ้า นางผุสดี  ศรีตนทิพย์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนประสิทธิ์วิทยา อาศัยอยู่ บ้านเลขที่ 486/5 ถ.เพชรเจริญ ต.ใน
เมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056-725-564 ได้ส ารวจข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เพื่อขอรับ
การอุดหนุนเป็นเงินอุดหนุน รายบุคคลของนักเรียน ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 จ านวนเงิน 827,834.25 บาท  
         โดยให้โอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 6141717799 ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบูรณ์ ชื่อบัญชี โรงเรยีนประสิทธิ์วิทยา ดัง
รายการดังนี ้

ระดับการศึกษา 

จ านวนนักเรียน (เฉพาะชั้นทีข่อรับการอุดหนุน) 
จ านวนเงินอุดหนุน (บาท / 

เดือน) 
ปกติ พิการ 

การ
กุศล 

ทั่วไป รวม ประจ า ไปกลับ รวม  

  ก่อนประถมศึกษา - 372 372 - - - 310,325.50             

  ประถมศึกษา - 610 610 - - - 517,508.75             

  รวมจ านวนนักเรียนและเงิน
อุดหนุนนักเรียนปกติ 

- 982 982 - - - 827,834.25             

  ก่อนประถมศึกษา - - - - - - -             

  ประถมศึกษา - - - - - - -             

  รวมจ านวนนักเรียนและเงิน
อุดหนุนนักเรียนพิการ 

- - - - - - -             

  รวมจ านวนนักเรียนและเงิน
อุดหนุนรายบุคคลทั้งสิ้น 

982 827,834.25             

รวมรับเงินอุดหนุนรายบุคคลทั้งสิ้น 827,834.25             

= แปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์ = 



 
 
         ขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง หากปรากฏในภายหลังว่ามิได้เป็นไปดังกล่าวข้างต้น หรือเกิดผิดพลาดด้วย
ประการใดก็ดี ข้าพเจ้ายินยอมใช้เงินให้แก่กระทรวงศึกษาธิการครบถ้วนทุกกรณี และยินยอมรับโทษทั้งทางแพ่งและอาญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ .......................................................ผู้รับใบอนุญาต 
( นางผุสดี ศรีตนทิพย์ ) 

ลงชื่อ .......................................................ผู้รับเงิน 
( นางผุสดี ศรีตนทิพย์ )      

ลงชื่อ .......................................................ผู้จ่ายเงิน 
(.........................................................) 



อน.5 
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล 

กรณีโรงเรียนรับนักเรียนเข้าเรียนเพิ่มเติมของเดือนที่ผ่านมา 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 

ส ารวจข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 
รหัสโรงเรียน 1167100001       โรงเรียน ประสิทธิ์วิทยา 
ต้ังอยู่เลขที่ 486/5 ม.0 ถ.เพชรเจรญิ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056711465 โทรสาร 
056711465 

ที่ 
ระดับชั้น 

/ 
ห้องเรียน 

เลข
ประจ าตัว 
นักเรียน 

ชื่อ-นามสกุล 
วัน/เดือน/ปี
เกิด 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ลักษณะ 
พิการ 

วัน/เดือน/ปี
ที่ 

รับเข้าเรียน 
หมายเหตุ 

1 อ.1/4 13042 
  ด.ช.ณดล สี
ดาถม 

5 ก.ย. 2557   1679900944294 
 

15 ต.ค. 
2561 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชอน
ไพรเพชรบูรณ์/เพชรบูรณ์ 

           ขอรับรองว่าข้อมูลขา้งต้นถูกต้องเป็นจริง หากปรากฎในภายหลังวา่มิได้เป็นไปดังกล่าวข้างต้นหรือเกิดผิดพลาดด้วย
ประการใดก็ดี  
       ข้าพเจ้ายินยอมใช้เงินใหแ้ก่กระทรวงศึกษาธิการครบถ้วนทุกกรณีและยินยอมรับโทษทั้งทางแพ่งและอาญา 

ลงชื่อ ................................ผู้จัดการ ลงชื่อ ..................................ผู้อ านวยการ ลงชื่อ ..............................................ผู้รับใบอนุญาต 

       ( นายปกรณ์ ศรีตนทิพย์ ) ( นางสาวพรพิศ ทองใบ ) ( นางผุสดี ศรีตนทิพย์ )                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
อน.6 

บญัชีรายชื่อนกัเรียนที่โรงเรียนจ าหน่าย/ลาออก/พกัการเรียนของเดือนทีผ่่านมา 
ประจ าเดือน พฤศจกิายน 2561 

ส ารวจข้อมูลนกัเรียน ณ วันที ่31 ต.ค. 61 

รหัสโรงเรียน 1167100001       โรงเรียน ประสทิธิว์ิทยา 

ตั้งอยู่เลขที ่486/5 ม.0 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ ์โทรศพัท ์056711465 โทรสาร 056711465 

ที ่

ระดบัชั้น 

/ 

ห้องเรียน 

เลขประจ าตัว

นักเรียน 
ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกดิ 

วัน/เดือน/ป ี

ที่จ าหนา่ย/ลาออก/พกัการ

เรียน 

เลขประจ าตัวประชาชน 

สาเหต ุ

ที่จ าหนา่ย/

ลาออก/พกัการ

เรียน 

1 อ.2/4 12855 

 ด.ญ. 

กฤษณา บาง

สิงห ์

10 เม.ย. 2557   20 ก.ย. 2561   1199901516177 กรณีอื่นๆ 

         ขอรับรองว่าข้อมูลข้างตน้ถกูต้องเปน็จริง หากปรากฎในภายหลังว่ามิได้เป็นไปดังกลา่วข้างต้นหรือเกดิผดิพลาดด้วยประการใดกด็ี  

      ข้าพเจ้ายินยอมใช้เงินใหแ้กก่ระทรวงศกึษาธกิารครบถ้วนทกุกรณแีละยินยอมรับโทษทั้งทางแพ่งและอาญา 

ลงช่ือ .............................................  ผูจ้ดัการ                          ลงช่ือ ................................................ผู้อ านวยการ ลงช่ือ ..................................ผู้รบัใบอนญุาต 

        ( นายปกรณ์ ศรตีนทพิย ์)              ( นางสาวพรพศิ ทองใบ ) ( นางผสุดี ศรตีนทพิย ์)                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 รายละเอียดประกอบการจดัประชุม 
         คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาทีไ่ด้รับการอุดหนุน 

ภาคเรียนที่หน่ึง 
  โรงเรียนจะตอ้งน าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจาณาอนุมติัหรือใหค้วาม
เห็นชอบภายในวนัท่ี 20 มิถุนายนของทุกปี ดงัน้ี 

1. จ านวนนกัเรียน จ านวนครู ส ารวจ ณ  วนัท่ี 10 มิถุนายนของปี 
2. งบรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย (งบก าไรขาดทุน) ของปีการศึกษาท่ีผา่นมา 
3. งบดุลของปีการศึกษาท่ีผา่นมา 
หลงัจากการประชุมเสร็จส้ินแลว้  ตอ้งส่งรายงานการประชุมใหส้ านกังาน 

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน/ จงัหวดัทราบ ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายนของปี 
 
ภาคเรียนทีส่อง 
  โรงเรียนจะตอ้งน าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

1. สรุปผลการใชจ่้ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจ าปีการศึกษา (พฤษภาคม  
ถึงเดือนท่ีนดัประชุมในภาคการศึกษาท่ี  2 ของปีการศึกษา) 

2. แผนการใชจ่้ายเงินค่าใชจ่้ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจ าปีการศึกษา 
 (ปีถดัไป) 

3. บญัชีรายรับ –รายจ่ายของโรงเรียน ส าหรับภาคเรียนท่ี 1 ของปีการศึกษา 
4. แผนงาน/โครงการ(กรณีเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศล 
หลงัจากการประชุมเสร็จแลว้ ตอ้งส่งรายงานการประชุมใหส้ านกังาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน / จงัหวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตัวอย่างที ่1  

(ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 25.............) 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

คร้ังที ่1/25......(คร้ัง 1 ปีการศึกษา  25........) 
วนัที.่...................เดือน.........................พ.ศ.................. 
 ณ ห้องประชุม................................................................ 

  
 ระเบียบวาระที ่1    เร่ืองท่ีประธานจะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ  

ระเบียบวาระที ่2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน  คร้ังท่ี 2/25........ 
                                 (ทุกคร้ังถา้มีการประชุมยกเวน้การประชุมคร้ังแรก) 

ระเบียบวาระที ่3   เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม คร้ังท่ี 2/25….......(เร่ืองปัญหาหรืออุปสรรคใน 
                                   การด าเนินการตามมติท่ีประชุมคร้ังท่ี 2/25......และเร่ืองท่ีโรงเรียน/กรรมการ
คนใดคนห น่ึ งห รือหลายคนได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ไปด า เ นิ นก า ร                                   
ตอ้งรายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการ)  

ระเบียบวาระที ่4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ  (โรงเรียนรายงานผลการด าเนินกิจการโรงเรียนในเดือน 
                                  ภาคเรียน/ ปี ท่ีผา่นมาในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียน 

ระเบียบวาระที ่5  เร่ืองเสนอเพื่อใหค้วามเห็นชอบ  

  5.1  จ านวนครู จ านวนห้องเรียน และ จ านวนนกัเรียน  ณ   วนัท่ี 10 มิถุนายน  
25......เพื่อขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลประจ าปี 25......... โรงเรียนไดรั้บอนุญาตให้เปิดสอนตั้งแต่
ระดบั...............ถึงระดบั......................... ความจุท่ีไดรั้บอนุญาต จ านวน....................คน จ านวน
..................ห้อง  ครูท่ีไดรั้บการบรรจุ จ  านวน...................คน  ครูท่ียงัไม่ไดรั้บการบรรจุ จ านวน
..........................คน มีนกัเรียน ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน  25......    ดงัน้ี 

ระดบัชั้น นกัเรียนชาย นกัเรียนหญิง รวม รับอุดหนุน 

เตรียมอนุบาล     

อ.1      

อ.2     

อ.3     



รวมอนุบาล     

ระดบัชั้น นกัเรียนชาย นกัเรียนหญิง รวม รับอุดหนุน 

ป.1     

ป.2     

ป.3     

ป.4     

ป.5     

ป.6     

รวมระดบัประถม     

ม.1     

ม.2     

ม.3     

รวมระดบัมธัยมตน้     

ม.4     

ม.5     

ม.6     

รวมระ ดับมัธ ย ม
ปลาย 

    

รวมทุกระดบั     

การขอรับเงินอุดหนุนนกัเรียนพิการ    (ถา้มี)  จ  านวน...................คน  ระดบัอนุบาล........................
คน  ระดบัประถมศึกษา...............................คน ระดบัมธัยมศึกษา...........................คน 

มติท่ีประชุม............................................ 

 การขอรับเงินอุดหนุนนกัเรียนพิการ    (ถา้มี) 



 5.2  การขอรับเงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม)  ประจ าปีการศึกษา  ...........  นักเรียนที่ขอรับ
เงินอุดหนุนอาหารเสริมนม เป็นนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1- ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ซ่ึงมี
นักเรียนทีข่อรับเงินอุดหนุน (ข้อมูลนักเรียน ณ วนัที ่10 มิถุนายน 25.........) ดังนี ้

 

ระดบัชั้น นกัเรียนชาย นกัเรียนหญิง รวม รับอุดหนุน 

อ.1      

อ.2     

อ.3     

รวมอนุบาล     

ป.1     

ป.2     

ป.3     

ป.4     

ป.5     

ป.6     

รวมระดบัประถม     

รวมทั้งหมด     

มติท่ีประชุม....................................................................... 

5.3 การขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25............ (ข้อมูล
นักเรียน ณ วนัที ่10  มิถุนายน  25............) มีนักเรียนทีข่อรับเงินอุดหนุน ดังนี ้

ระดบัชั้น ทุพ
โภชนาการ 

ขาดแคลน รวม หมายเหตุ 

อ.1     

อ.2     

อ.3     



รวมระดบัอนุบาล     

ป.1     

ป.2     

ป.3     

ป.4     

ป.5     

ป.6     

รวมระดบัประถม     

รวมทั้งหมด     

- มติทีป่ระชุม.............................................................................. 

 
5.4  การขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี ส าหรับภาคเรียนที ่........... ปีการศึกษา   

25..........  (จ านวน ณ  วนัที ่ 10  มิถุนายน 25.......... )  มีดังนี ้ 
 

ระดบัชั้น ตามประมาณ
การ 

ขอ้มูล ณ 10 มิ.ย.
25.......... 

เพิ่ม/ลด ขอเพิ่ม/
ส่งคืน 

อ.1      

อ.2     

อ.3     

รวมอนุบาล     

ป.1     

ป.2     

ป.3     

ป.4     

ป.5     



ป.6     

รวมระดบัประถม     

ม.1     

ม.2     

ม.3     

รวมระดบัมธัยมตน้     

ม.4     

ม.5     

ม.6     

รวมระดบัมธัยมปลาย     

รวมทุกระดบั     
 

- มติท่ีประชุม......................................................................................... 
 

5.4  งบรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย (งบก าไรขาดทุน) ของปีการศึกษาท่ีผา่นมา 
           (เอกสารหมายเลข 1) 
- มติท่ีประชุม.................................................................................................. 
 

 5.5 งบดุล ปีการศึกษา ท่ีผา่นมา 
                        (เอสารหมายเลข 2) 

- มติท่ีประชุม......................................................................................... 
 

ระเบียบวาระที ่6  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  

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



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ครั้งที่  ........................................... 

วันที่  ..........  เดือน....................  พ.ศ..................  เวลา  ......................... 
ณ  ห้องประชุม......................................... 

----------------------------------------------------------- 
รายช่ือกรรมการผู้เข้าประชุม 

1................................................... ต าแหน่ง............................. 
2.....................................................ต าแหน่ง ..............................  
3......................................................ต าแหน่ง ..............................  
4.....................................................ต าแหน่ง ..............................  
 
                        

 
รายช่ือกรรมการผู้มิได้เข้าร่วมประชุม 

(ไม่มี) 
 
เริ่มประชุม  เวลา  .............  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 .......................................................................................................
... 

1.2 .......................................................................................................
. 

1.3 ....................................................................................................... 
 

ที่ประชุม  ทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
   ครั้งที.่............/............  เมื่อวันที่  .......  เดือน...............  พ.ศ. .................. 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่  ............. 
   เมื่อวันที่  .............  เดือน................ พ.ศ. ....................... 
   (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

4.1  ...................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
     

 



ที่ประชุม  รับทราบ 
4.2  ..................................................................................................... 

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

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

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อให้ความเห็นชอบ 

5.1  จ านวนครู จ านวนห้องเรียน และ จ านวนนกัเรียน  ณ   วนัท่ี 10 
มิถุนายน  

 25......เพื่อขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลประจ าปี 25......... โรงเรียนไดรั้บอนุญาตให้เปิดสอนตั้งแต่
ระดบั...............ถึงระดบั......................... ความจุท่ีไดรั้บอนุญาต จ านวน....................คน จ านวน
..................ห้อง  ครูท่ีไดรั้บการบรรจุ จ  านวน...................คน  ครูท่ียงัไม่ไดรั้บการบรรจุ จ  านวน
..........................คน มีนกัเรียน ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน  25......    ดงัน้ี 

ระดบัชั้น นกัเรียนชาย นกัเรียนหญิง รวม รับอุดหนุน 

เตรียมอนุบาล     

อ.1      

อ.2     

อ.3     

รวมอนุบาล     

ระดบัชั้น นกัเรียนชาย นกัเรียนหญิง รวม รับอุดหนุน 

ป.1     

ป.2     

ป.3     

ป.4     

ป.5     

ป.6     

รวมระดบัประถม     



ม.1     

ม.2     

ม.3     

รวมระดบัมธัยมตน้     

ม.4     

ม.5     

ม.6     

รวมระดบัมธัยมปลาย     

รวมทุกระดบั     

การขอรับเงินอุดหนุนนกัเรียนพิการ    (ถา้มี)  จ  านวน...................คน  ระดบัอนุบาล........................
คน  ระดบัประถมศึกษา...............................คน ระดบัมธัยมศึกษา...........................คน 

มติทีป่ระชุม..คณะกรรมการไดร่้วมกนัพิจารณาแลว้ มีมติใหค้วามเห็นชอบ  

5.2  การขอรับเงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม)  ประจ าปีการศึกษา  ...........  นักเรียนที่ขอรับเงิน
อุดหนุนอาหารเสริมนม เป็นนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1- ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ซ่ึงมีนักเรียน
ทีข่อรับเงินอุดหนุน (ข้อมูลนักเรียน ณ วนัที ่10 มิถุนายน 25.........) ดังนี ้

 

ระดบัชั้น นกัเรียนชาย นกัเรียนหญิง รวม รับอุดหนุน 

อ.1      

อ.2     

อ.3     

รวมอนุบาล     

ระดบัชั้น นกัเรียนชาย นกัเรียนหญิง รวม รับอุดหนุน 

ป.1     

ป.2     

ป.3     



ป.4     

ป.5     

ป.6     

รวมระดบัประถม     

รวมทั้งหมด     

มติท่ีประชุม......คณะกรรมการไดร่้วมกนัพิจารณาแลว้ มีมติใหค้วามเห็นชอบ 

5.3 การขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25............ (ข้อมูล
นักเรียน ณ วนัที ่10  มิถุนายน  25............) มีนักเรียนทีข่อรับเงินอุดหนุน ดังนี ้

 

ระดบัชั้น ทุพ
โภชนาการ 

ขาดแคลน รวม หมายเหตุ 

อ.1     

อ.2     

อ.3     

รวมระดบัอนุบาล     

ป.1     

ป.2     

ป.3     

ป.4     

ป.5     

ป.6     

รวมระดบัประถม     

รวมทั้งหมด     

- มติท่ีประชุม......คณะกรรมการไดร่้วมกนัพิจารณาแลว้ มีมติใหค้วามเห็นชอบ 



5.4  การขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี ส าหรับภาคเรียนที่ ........... ปีการศึกษา  25..........  
(จ านวน ณ  วันที่  10  มิถุนายน 25.......... )  มีดังนี้  

 

ระดบัชั้น ตามประมาณ
การ 

ขอ้มูล ณ 10 มิ.ย.
25.......... 

เพิ่ม/ลด ขอเพิ่ม/ส่งคืน 

อ.1      

อ.2     

อ.3     

รวมอนุบาล     

ป.1     

ป.2     

ป.3     

ป.4     

ป.5     

ป.6     

รวมระดบัประถม     

ม.1     

ม.2     

ม.3     

รวมระดบัมธัยมตน้     

ม.4     

ม.5     

ม.6     

รวมระดบัมธัยมปลาย     

รวมทุกระดบั     
 



- มติท่ีประชุม......ใหค้วามเห็นชอบ...................................................................................... 
5.5  งบรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย (งบก าไรขาดทุน) ของปีการศึกษาท่ีผา่นมา 
           (เอกสารหมายเลข 1) 
- มติท่ีประชุม......ใหค้วามเห็นชอบ...................................................................................... 

 5.5 งบดุล ปีการศึกษา ท่ีผา่นมา 
                        (เอสารหมายเลข 2) 

- มติท่ีประชุม.....ใหค้วามเห็นชอบ.................................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

(ถ้ามี) 
 
เลิกประชุม  เวลา ..............................น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   QR CODE  คู่มือปฏิบติังานการเบิกเงินอุดหนุน 

(.........................................................) 
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้บันทึกการประชุม 
 
 
 

(.............................................................. ) 
ประธานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 


