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แบบคำขอรับการสนับสนุน 
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท)  
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 

…………………………………………..……………………. 
 

ประเภท  ทุนการศึกษาสายสามัญ และสายอาชีพ 
 

 ชื่อผู้ขอรับทุน........................................................เกิดวันที่ .............เดือน......................พ.ศ . ..................... 
ภูมิลำเนา บ้านเลขท่ี.................หมู่ที่..................บ้าน/หมู่บ้าน.......................................ตำบล... ................................
อำเภอ................................. จงัหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์...................................... 
 ทีอ่ยู่ที่ติดต่อได้ในปัจจุบัน ............................................................................................ ............................... 
............................................................................................. .....................................................................................  
 เบอรโ์ทรศัพท์ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่ติดต่อได้ (1) ………………………………………………………………..……… 
                   (2) ………………………………………………….…………………….. 
 

 ในปีการศึกษา 2563 จะเรียนอยู่ชั้น...................................ระดับการศึกษา.......................... .................... 
สาขาวิชา (ถ้ามี)..........................................................สถานศึกษา.......................................... ...................................
ที่ตั้งของสถานศึกษาจังหวัด..........................................ผลการเรียนในปีการศึกษา 2561 เฉลี่ยระดับ..................... 
 

1. การขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา (อธิบายพอสังเขป) 
............................................................................................................................. ..................................
................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................. .................................. 
  

2. มีความประพฤติเรียบร้อย รับผิดชอบ มุ่งม่ัน มีจิตอาสา (อธิบายพอสังเขป) 
............................................................................................................................. ..................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
  

3. คำรับรอง หรือความเห็น ของครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา ที่เรียนอยู่ในปีการศึกษา 2562 
............................................................................................................................. ..................................
................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................. .................................. 
 

       ลงชื่อ .............................................................. 
       (.........................................................)
      ตำแหน่ง............................................................. 

ประเภทที่ 1 
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4. คำรับรองหรือความเห็นของผู้บริหารที่เรียนอยู่ในปีการศึกษา  2562 
............................................................................................................................. ..................................
................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................. ..................................
..................................................................................................................... ......................................... 
 
                ลงชื่อ .............................................................. 
                       (.........................................................) 
           ตำแหน่ง.................................................................. 

 
5. คำรับรองหรือความเห็นของผู้ปกครอง 

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

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

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

......................................................................................................... ...................................................... 
 
           ลงชื่อ .............................................................. 
       (.........................................................) 
                                 ผู้ปกครอง 
 
 
       ลงชื่อ .....................................................  ผู้ขอรับทุน 
         (.........................................................) 
       วันที่ ............ เดือน ............................... พ.ศ. ................ 
 
 
 

 

 
 
 

หมายเหตุ ให้แนบเอกสารดังนี้ 

1. สำเนาบัตรประชาชนหรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ (ถ้ามี) 
2. สำเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานทางราชการออกให้ (ถ้ามี) 
3. ผลการเรียนในปีการศึกษา 2561 
4. แผนที่ตั้งของบ้านที่ผู้ปกครองอาศัยอยู่ 
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แบบคำขอรับการสนับสนุน 
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท)  
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 

……………………………………………………………. 

ประเภท  ทุนประกอบสัมมาชีพระหว่างเรียน และสัมมาชีพในการประกอบอาชีพ (หลังจบการศึกษา) 

ทุนสัมมาชีพระหว่างเรียน 

 ชื่อผู้ขอรับทุน........................................................เกิดวันที่ .............เดือน......................พ.ศ . ..................... 
ภูมิลำเนา บ้านเลขท่ี.................หมู่ที่..................บ้าน/หมู่บ้าน.......................................ตำบล....... ............................
อำเภอ......................................... จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์......................................................................  
เรียนอยู่ชั้น...................................... ระดับการศึกษา ................................. สาขาวิชา(ถ้ามี)..................................... 
สถานศึกษา .............................................................. ที่ตั้งสถานศึกษา จังหวัด.......................................................... 
ผลการเรียนในปีการศึกษา 2561 เฉลี่ยระดับ .......................................................... 
  

 มีความประสงค์ท่ีจะขอรับทุนสนับสนุนการลงทุนใบประกอบสัมมาชีพ(อาชีพ) มีรายได้ระหว่างเรียน โดย 
จะลงทุนในเรื่อง ............................................................................................................. .......................................... 

 ลักษณะ      ดำเนินการด้วยตนเอง  

       ดำเนินการโดยคณะ  
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่.......................... ตำบล ....................................... อำเภอ........................ .............. 
 จังหวัดเชียงใหม่ 
 

1. การขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดำเนินการ (อธิบายพอสังเขป) 
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................. ....................................
.............................................................................................................. ................................................... 
 

2. มีความประพฤติเรียบร้อย รับผิดชอบ มุ่งมั่น มีจิตอาสา (อธิบายพอสังเขป) 
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................. ............................................................................... 
 

 ประเภทที่ 2 
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3. คำรับรอง หรือความเห็น ของผู้บริหารที่เรียนอยู่ในปีการศึกษา 2562 
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................... .................................................................. 
 
           ลงชื่อ ..............................................................                
                                                                      (.........................................................) 

                           ตำแหน่ง.................................................................. 
 

4. คำรับรองหรือความเห็นของผู้บริหาร 
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................... .................................................................. 
 
              ลงชื่อ ..............................................................                
                                                                      (.........................................................) 

                           ตำแหน่ง.................................................................. 
 

5. คำรับรองหรือความเห็นของผู้ปกครอง 
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................... .................................................................. 
 
               ลงชื่อ .............................................................. 
            (.........................................................) 
                                       ผูป้กครอง 
 
                  ลงชื่อ .....................................................  ผู้ขอรับทุน 
            (.........................................................) 
    วันที่ ............ เดือน ............................... พ.ศ. ................ 
      
 
 
 

 

 

หมายเหตุ ให้แนบเอกสารดังนี้ 

1. สำเนาบัตรประชาชนหรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ (ถ้ามี) 
2. สำเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานทางราชการออกให้ (ถ้ามี) 
3. ผลการเรียนในปีการศึกษา 2561 
4. แผนการดำเนินการใบประกอบสัมมาชีพ(อาชีพ) ระหว่างเรียน 
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ทุนสัมมาชีพในการประกอบอาชีพ (หลังจบการศึกษา) 

 ชื่อผู้ขอรับทุน........................................................เกิดวันที่ .............เดือน......................พ.ศ . ................... 
ภูมิลำเนา บ้านเลขท่ี.................หมู่ที่..................บ้าน/หมู่บ้าน.................................. .....ตำบล.................................
อำเภอ......................................... จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์.............................................. .......................  
จบการศึกษาในระดับ....................................................................... สาขาวิชา......................................................... 
สถานศึกษา .............................................................. เริ่มจบการศึกษาในปีการศึกษา.............................................. 
ผลการเรียนในปีการศึกษา ที่จบการศึกษา .......................................................... 
  

 มีความประสงค์ท่ีจะขอรับทุนสนับสนุนการลงทุนใบประกอบสัมมาชีพ(อาชีพ) โดยจะลงทุนประกอบอาชีพ
ในเรื่อง ............................................................................................................................. ..........................  ลักษณะ   

  ดำเนินการด้วยตนเอง  

    ดำเนินการโดยคณะ  
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที.่......................... ตำบล ....................................... อำเภอ...................................... 
 จังหวัดเชียงใหม่ 
 

1. การขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดำเนินการ (อธิบายพอสังเขป) 
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................. .............................. 
 

2. มีความประพฤติเรียบร้อย รับผิดชอบ มุ่งม่ัน มีจิตอาสา (อธิบายพอสังเขป) 
............................................................................................................................. ....................................
........................................................... ......................................................................................................
............................................................................................................................. .............................. 
     

3. คำรับรอง หรือความเห็น ของผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน/ผู้นำชุมชน 
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................................................... ..
............................................................................................................................. .............................. 
 
             ลงชื่อ ..............................................................                
                                                                        (.........................................................) 

                                                         ตำแหน่ง................................................................. 
     
 



          6 
  

4. คำรับรองหรือความเห็นของผู้ปกครอง 
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................. ....................................
........................................................................................................................................................  
 
          ลงชื่อ .............................................................. 
       (.........................................................) 
                               ผู้ปกครอง 
 
 
       ลงชื่อ .....................................................  ผู้ขอรับทุน 
         (.........................................................) 
        วันที่ ............ เดือน ............................... พ.ศ. ................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ให้แนบเอกสารดังนี้ 

 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ (ถ้ามี) 
   ของทุกคน(กรณีดำเนินการเป็นหมู่คณะ) 
2. สำเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานทางราชการออกให้ (ถ้ามี) 
    ของทุกคน(กรณีดำเนินการเป็นหมู่คณะ) 
3. ผลการเรียนในปีการศึกษาที่จบการศึกษา 
4. แผนการดำเนินการใบประกอบอาชีพ 
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แบบคำขอรับการสนับสนุน 
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท)  
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 

……………………………………………………………. 
 

ประเภท สนับสนุนบุคลากร สื่อการเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ 

 ชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน.............................................................................. ................................ 
ที่ตั้ง เลขที่.................หมู่ที่.................. ตำบล.................................อำเภอ....................................... จังหวัดเชียงใหม่ 
หมายเลขโทรศัพท์....................................................... จำนวนนักเรียนหรือผู้รับบริการ...................................... คน 
ระดับชั้น(ถ้ามี).......................................... 
 

ประเภทของหน่วยงาน      รัฐบาล     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      เอกชน     ประชาชน 
 

มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุน ดังนี้ 

    บุคลากร 

    สื่อการเรียนการสอน  ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 

    ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ 

    ก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ 
 
1. การขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดำเนินการ (อธิบายพอสังเขป) 

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

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

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

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

2. หน่วยงานมีกิจกรรมที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือสังคม (อธิบายพอสังเขป) 
............................................................................................................................. ....................................................
...................................................................... ...........................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
....................................................................................................... .......................................................................... 
 
 
 
 

 

 ประเภทที่ 3 
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3.  คำรับรอง หรือความเห็น ของผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน หรือกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ 
............................................................................................................................. ..............................................
................................................................................................................................ ...........................................
........................................................................................ ...................................................................................
............................................................................................................................. .............................................. 

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

ตำแหน่ง........................................................... 
 
  
       ลงชื่อ .....................................................  ผู้ขอรับทุน 
         (.........................................................) 
        วันที่ ............ เดือน ............................... พ.ศ. ................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ ให้แนบเอกสารดังนี้ 

1. โครงการหรือแผนการดำเนินงาน พร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย 
2. เอกสารหรือผลงานที่ผ่านมา 
 



ประเภทที่ 4 
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แบบคำขอรับการสนับสนุน 
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท)  
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 

…………………………………………..……………………. 
 

ประเภท  สนับสนุนองค์กรความร่วมมือเชิงพ้ืนที่เพื่อพัฒนาการศึกษาอำเภอ 
 

 ชื่อ อำเภอ/ชมรม/สมาคม/หน่วยงานที่ ขอรับการสนับสนุนกองทุน............................................................ 
………………………………………………………………………  อำเภอ ........................................................ จังหวัดเชียงใหม่ 
โทรศัพท์.......................................จำนวนสถานศึกษา/หน่วยงาน หรือสมาชิกในองค์กร.....................................แห่ง 
 

วัตถุประสงค์ขององค์กร.............................................................. ................................................................................ 
............................................................................................ ........................................................................................ 
 

ชื่อกิจกรรมหรือโครงการที่ขอรับการสนับสนุนกองทุน............................................................................................... 
..........................................................................................จำนวนเงิน.................................................................บาท 
 

ผลงานในระยะที่ผ่านมา........................................................................... ................................................................... 
............................................................................................. ....................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
……......................................................................... ................................................................... .................................. 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานของอำเภอ 
 1.สถานศึกษาทุกสังกัด..........................................................................................แห่ง 
 2.นักเรียน/นักศึกษา..............................................................................................คน 
 3.พ้ืนที่ทางการปกครอง.......................................หมู่บ้าน......................................ตำบล 
 4.จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....................................................................แห่ง 
 5.จำนวนวัดหรือศาสนสถาน.......................................................... .........................แห่ง 
        
  
           ลงชื่อ..............................................................หัวหน้าองค์กรที่ขอรับการสนับสนุน 

                  (...........................................................) 
                 ตำแหน่ง.................................................................. 
      วันที่.............เดือน......................... พ.ศ. .................... 
 
 

       หมายเหตุ  ให้แนบเอกสารดังนี้  

  1. โครงการหรือกิจกรรม ที่ขอรับการสนับสนุน 
  2. แผนพัฒนาการศึกษาอำเภอ (ข้อมูลสารสนเทศ โครงสร้างการบริหารองค์กร และอ่ืนๆ) 
    
 



ประเภทที่ 5 
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แบบคำขอรับการสนับสนุน 
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท) 
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 

…………………………………………..……………………. 
 

ประเภท ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคล ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์การเรียนรู้ 
 

 ชื่อผู้ขอรับการสนับสนุน..................................................... ........................................................................ 
ตำแหน่ง...........................................................วุฒิ..............................................โทรศัพท์...................................... 
สถานศึกษาหรือหน่วยงาน...................................................................ตั้งอยู่ที่......................................................... 
ตำบล.............................อำเภอ..........................จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด................................................................... 
 

สถานะ    ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน   ครูหรืออาจารย์ผู้สอนหรือครูภูมิปัญญา 
 

เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน วันที่................เดือน........................ พ.ศ. ...................... 
 

 1. ชื่อนวัตกรรมหรือผลงาน ที่ส่งผลงานด้านการพัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรียน หรือก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในองค์กร
.............................................................................................................................................. ........................................
........................................................................................... ...........................................................................................
.................................................................................................................... ................................................................. 
 

 2. ผู้ขอรับการสนับสนุน มีความประพฤติเรียบร้อย รับผิดชอบ มุ่งมั่น มีจิตสาธารณะ (อธิบายพอสังเขป) 
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... ............................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
 
 3. คำรับรองหรือความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หรือหัวหน้าหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป (กรณีผู้ขอเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา) หรือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (กรณีผู้ขอเป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่น) 
......................................................................................................................... .............................................................
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................................................................................... ............................................ 
...................................................................................... ................................................................................................ 

  
   

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

           ตำแหน่ง..................................................................... 
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     ลงชื่อ ................................................................... ผูส้มัครขอรับทุน  
      (............................................................ ) 
            ตำแหน่ง..................................................................... 
     วันที่ .............. เดือน .......................... พ.ศ. ......................... 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            
            ลงชื่อ ................................................................... ผู้เสนอชื่อผู้ขอรับทุน  
          (................................................................) 
         ตำแหน่ง...................................................................... 
                  (กรณีมีผู้เสนอชื่อ) 
     วันที่ .............. เดือน .......................... พ.ศ. ......................... 
 
 
 

หมายเหตุ  - ผู้สมัครขอรับทุน เสนอชื่อด้วยตนเองหรือมีผู้อ่ืนเสนอชื่อให้ก็ได้ 
    - ให้แนบเอกสาร นวัตกรรมหรือผลงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือก่อให้เกิด      
ความเปลี่ยนแปลงในองค์กร และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ิมเติม พร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย  
      ที่ขอรับการสนับสนุน 
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แบบคำขอรับการสนับสนุน 
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท)  
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 

…………………………………………..……………………. 

ประเภท  สนับสนุนหมู่บ้าน หรือ ชุมชนที่เสริมสร้างการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ 
 

 ชื่อหมู่บ้านหรือชุมชน........................................................................................................ ........................... 
หมู่ที่.........................บ้าน/หมูบ่้าน...................................ตำบล................... ..................อำเภอ.................................. 
จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์......................................................จัดตั้งเมื่อ วันที่.....................เดือน. ..............................
พ.ศ. ............................ ชื่อกำนัน/ ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชน ...................................................................................  
จำนวนครัวเรือนในพ้ืนที่.........................................หลัง จำนวนประชากรในพื้นที่ .................................. ............คน 
 

สถานที่สำคัญในเชียงใหม่ 
 1. สถานศึกษา/โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็ก  จำนวน.........................................แห่ง 
 2. วัดหรือศาสนสถาน          จำนวน.........................................แห่ง 
 3. โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย         จำนวน..........................................แห่ง 
 4. ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน       จำนวน..........................................แห่ง 
 5. อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................... ...................................................... 
 .................................................................................................................... .............................................. 
 ....................................................................................................................... ........................................... 
 

1. ผลงานที่ผ่านมาในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านหรือชุมชน การดูแลเด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นท่ีให้
ปลอดจากอบายมุข สิ่งเสพติด ที่มีสวัสดิการทางสังคม ที่โดดเด่นเป็นพิเศษ 
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... ........................................................................ .................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
 

2. รางวัลหรือเกียรติบัตรที่ได้รับ ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) 
...................................................................................................................................... ................................................
................................................................................... ...................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
 

3. ชื่อโครงการหรือกิจกรรม ที่จะดำเนินการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนครั้งนี้ 
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... ............................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
 
 

ประเภทที่ 6 



หมายเหตุ  ให้แนบเอกสารดังนี้ 

     1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชน ที่เสนอขอรับการสนับสนุน 
     2. ระเบียบหรือข้อบังคับและการบริหารชุมชน ของหมู่บ้าน/ชุมชน 
     3. อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
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4. คำรับรองหรือความเห็นของนายอำเภอ หรือนายกเทศมนตรี (กรณีชุมชน) 
............................................................................................................................. .........................................................
...................................................................................................................................................................... ................
................................................................................................................... ................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
 
             ลงชื่อ .................................................................. 

     (............................................................... ) 
      ตำแหน่ง.................................................................. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
      
     ลงชื่อ ................................................................. ผู้ขอรับการสนับสนุน 
             (............................................................... ) 
           ตำแหน่ง............................................................................ 
     (กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนที่ขอรับการสนับสนุน) 
           วันที่ ............... เดือน ............................... พ.ศ. ......................... 
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แบบคำขอรับการสนับสนุน 
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท)  
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 

…………………………………………..……………………. 
 

ประเภท  สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ สถานประกอบการที่สนับสนุนการศึกษา 
 ชื่อศูนย์การเรียนรู้หรือสถานประกอบการ ................................................................... ................................ 
ตั้งอยู่ เลขที่................หมู่ที่................. ตำบล.................................อำเภอ....................................... จังหวัดเชียงใหม่ 
หมายเลขโทรศัพท์................................................. จัดตั้งเมื่อวันที่............ เดือน...............................พ.ศ. ................ 
 

1. ประเภทหรือลักษณะหรือกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ หรือสถานประกอบการที่ดำเนินการ   
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................. ...............................................   
 

2. ระยะเวลาที่ให้นักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนที่เข้าไปเรียนรู้หรือฝึกอาชีพ จำนวน .......... ป.ี...............เดือน  
(นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ) เฉลี่ยเดือนละ ...................... คน 

 

3. วัตถุประสงค์ที่ให้นักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนเข้าไปเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้ หรือสถานประกอบการ 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 

  

4.  ผลงานที่ปรากฏในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้อ 3.  
 ............................................................................................................................. ....................................................

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

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

 

              ลงชื่อ .....................................................  บุคคลหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เสนอชื่อ 
               (.........................................................) 
                 วันที่ ............ เดือน ............................... พ.ศ. ................ 
 
 
     -2- 
 

ประเภทที่ 7 

หมายเหตุ  

1. ขอรับการสนับสนุนและเชิดชูเกียรติโดยวิธีการเสนอชื่อ อาจเสนอชื่อโดยบุคคลหรือหัวหน้าหน่วยงาน 
    ทางราชการในพ้ืนที่ ที่เก่ียวข้อง 
2. แนบเอกสาร เช่น หลักฐานการจัดการเรียนรู้/ข้อบังคับ หรือระเบียบ 
3. โครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนในครั้งนี้ 
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แบบคำขอรับการสนับสนุน 
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท)  
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 

…………………………………………..……………………. 
 

ประเภท  สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา 
 ชื่อบุคคลหรือหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน.............................................................. ................................ 
ตั้งอยู่ เลขที่................หมู่ที่................. ตำบล.................................อำเภอ....................................... จังหวัดเชียงใหม่ 
หมายเลขโทรศัพท์.................................................  

 

1. ชื่อโครงการวิจัยและพัฒนา............................................................................... ...................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัยและพัฒนา 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ...................................................................... ........................... 
 

3.  ประโยชน์ที่จะได้รับในการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 
 ............................................................................................................................. ....................................................

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

4.  ผลงานวิจัยที่ผ่านมา จำนวน  .......................... ผลงาน  (ถ้ามี) 
 4.1  ชื่อ ......................................................................... ......................................................................... ................ 
  งบประมาณ ............................... บาท  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ..................................... ............ 
  ....................................................................................................................... พ.ศ. ........................... ............ 
 4.2  ชื่อ ................................................................................................................... .............................................. 
  งบประมาณ ............................... บาท  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ....................... ......................... 
  ................................................................................... .................................... พ.ศ. ....................................... 
  

         ลงชื่อ .....................................................  ผู้ขอรับทุนสนับสนุนหรือหัวหน้าหน่วยงาน 
           (.........................................................) 
        ตำแหน่ง ........................................................................................  
               วันที่ ............ เดอืน ............................... พ.ศ. ............. ... 
 
 

ประเภทที่ 8 

หมายเหตุ  ให้แนบเอกสารดังนี้ 

1. โครงร่างการวิจัยและงบประมาณ 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับการสนับสนุน 
3. อ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
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แบบคำขอรับการสนับสนุน 
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท)  
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 

…………………………………………..……………………. 
 

ประเภท  สนับสนุนการบริหารจัดการ ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา 
 

 ชื่อผู้ขอรับการสนับสนุน.................................................................................................................................. 
 

 ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการการบริหารภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
 

 ตั้งอยู่สำนักงานคณะกรรมการ เลขที่................หมู่ที่........................... ตำบล................................................
อำเภอ....................................... จังหวัดเชียงใหม่  

 

 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูป
การศึกษา โดยนำไปใช้ตามข้อบังคับภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ.2560 งบประมาณตามเกณฑ์    
การจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา เชิงพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ (กองทุน
ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่) ประจำปี 2563  
 
 

     ลงชื่อ .....................................................  ผู้ขอรับการสนับสนุน 
        (.........................................................) 
   ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
                  
 
  ลงชื่อ .....................................................  ผู้ขอรับการสนับสนุน 
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วิธีการส่งแบบคำขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน 
ส่งแบบคำขอและเอกสารประกอบ 

ถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 
โดยทาง 

 1. ส่งทางไปรษณีย์ 
 จ่าหน้าซอง เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
    สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
    เลขที่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก 
    อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
    50300 
   ให้วงเล็บมุมซองว่า (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่) 
 
2. นำส่งด้วยตนเอง  ที่สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
   อาคารสำนักงาน ชั้น 3 
 
 
 

สอบถามรายละเอียด : จากผู้ประสานกองทุน หรือ www.era.chiangmaipao.go.th 

1. นางอนงค์  ศรีบุญเรือง  โทร  081-9502429 
2. นางสาววาสนา    บุญธรรม     โทร  089-8359563 
3. นางสาวเบญจมาภรณ์   กิมยงค์      โทร  094-6192571 



คณะอนุกรรมการ 11 ชุด ตรวจสอบ 
พิจารณาคำขอดูสภาพจริง สัมภาษณ์     
เพื่อเสนอแนะรายชื่อบุคคลสมควร 

ได้รับทุนตามกรอบเงินทุนที่ได้รับ 

(2 – 31 มี.ค.63) 
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ขั้นตอนดำเนินการและการพิจารณาจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์และวัตถปุระสงค์ 
โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท) 
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รับบริจาค/ระดมทุนจากคนเชียงใหม่  
คนละ 10 บาท/ตามจิตศรัทธา 

(1 – 31 ม.ค.63) 
 

คณะกรรมการบริหารภาคี
เชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา 
(15 คน) พิจารณากลั่นกรองและ
ให้ความเห็นผู้ที่สมควรได้รับทุน 

( 19 เม.ย. 63) 
 

 

คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงิน
หรือทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์ 

ให้ความเห็นชอบ 

(24 เม.ย. 63) 
 

นายก อบจ.เชียงใหม่ 

พิจารณาอนุมัติและ 
ประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รับทุน 

(ภายใน 30 เม.ย. 63) 

 

คณะกรรมการบริหารการเงินและ
บัญชีดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้รับทุน 

(ภายใน 8 พ.ค. 63) 

 

วันมอบเงินกองทุนให้ผู้รับทุน 

(8 พ.ค. 63) 

คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์กองทุน 

และการยื่นคำขอรับทุน 
(1 - 29 ก.พ. 63) 

 

 

ติดตามประเมินผล 
การใช้ประโยชน์จากเงินกองทุน 

 ( 9 พ.ค. – 30 ก.ย. 63) 



 


