
แบบคําขอรับเงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรยีนรู้ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามญัศึกษา  ปงีบประมาณ  ๒๕๕๔ 

************ 

๑.  โรงเรียน.......................................................วัด.......................................ตําบล..................................... 

อําเภอ..............................จังหวัด.......................................เปิดดําเนินการสอนเม่ือปี  พ.ศ. .................. 

๒.  จํานวนนักเรียน 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๑   ..............   รูป                                                                                                     

ปีการศึกษา  ๒๕๕๒   ..............   รูป 

                     ปีการศึกษา  ๒๕๕๓   ..............   รูป 

๓.  เคยได้รับ/ไม่เคยรับ  งบประมาณส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด 

O ไม่เคยได้รับ                                                                 

     O  เคยได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน............................................................................... 

         (นอกเหนือจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) 

    ปีงบประมาณ   ๒๕๕๑  (๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ – ๓๐  กันยายน ๒๕๕๑)   จํานวน ...................  บาท 

     ปีงบประมาณ   ๒๕๕๒  (๑  ตุลาคม ๒๕๕๑ – ๓๐  กันยายน ๒๕๕๒)    จํานวน ................... บาท 

      ปีงบประมาณ   ๒๕๕๓   (๑  ตุลาคม ๒๕๕๒ –  ๓๐  กันยายน ๒๕๕๓)     จํานวน .......................  บาท 

๔.  รายละเอียดท่ีขอรับงบประมาณอุดหนุนแหล่งเรียนรู้ 

O จัดทําแหล่งเรียนรู้                      งบประมาณ...........................บาท 

O ปรับปรุง  รักษา  แหล่งเรียนรู้     งบประมาณ..........................บาท 

O อ่ืน  ๆ  .....................................  งบประมาณ..........................บาท 

๕.  เอกสาร, หลักฐาน  เพื่อประกอบการพิจารณา  

๕.๑  โครงการจัดทําแผนพัฒนา     ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้         จํานวน............  โครงการ 

 ๕.๒  แผนผังแสดงรายละเอียดภายในแหล่งเรียนรู้                  จํานวน............  แผ่น 

๖.  บุคลากรดูแลและแนะนําแหล่งเรียนรู้ 

O   เจ้าหน้าที่ประจํา 

O   ครูผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน 

O   นักเรียนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน 

      O   อ่ืน ๆ  (โปรดระบ)ุ ............................................                   

 

                           

              ��� ก 
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๗.  จํานวนผู้ใช้แหล่งเรียนรู้   (พร้อมภาพถ่าย) 

O   นักเรียน/ครูและบุคลากรของโรงเรียนเฉลี่ยเดือนละประมาณ..................รูป/คน 

O   บุคคลภายนอก  เฉลี่ยเดือนละประมาณ...................รูป/คน 

๘.  ภาพถ่ายเพ่ือประกอบการพิจารณา  จํานวน  ................   ภาพ   (ควรเป็นภาพถ่ายสขีนาด 

     ไม่เล็กกวา่  ๔  X  ๖  น้ิว  จํานวนไม่ต่าํกว่า  ๓  ภาพ  และถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน) 

  

                                         ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น เป็นจริงทุกประการ 

         

                                      ลงชื่อ……………………………………………... 

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

ผู้จัดการโรงเรียน/ผู้บริหารโรงเรียน……………………………………..

      วันที่……เดือน…………..พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

  

 

ความเห็นผู้อํานวยการสาํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด .............................................................................. 

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

 

รับรองตามนี้              

 

           ลงชื่อ……………………………………………… 

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

ผู้อํานวยการสาํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด …………………… 

      วันท่ี………เดือน……………พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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ความเห็นประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี  .................………………… 

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

        

รับรองตามนี้ 

 

           ลงชื่อ……………………………………………… 

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

ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปรยัิติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มท่ี………… 

                                                           วันที่………เดือน……………พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

 

------------------------------------------- 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
 



แบบคําขอรับเงินอุดหนุนห้องสมุด 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามญัศึกษา  ปงีบประมาณ  ๒๕๕๔ 

************ 
๑.  โรงเรียน....................................................วัด.......................................ตําบล..................................... 
     อําเภอ..............................จังหวัด....................................เปิดดําเนินการสอนเม่ือปี  พ.ศ.  ................. 
๒.  จํานวนนักเรียน 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๑  ................   รูป                                                                                                
ปีการศึกษา  ๒๕๕๒   ................  รูป 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๓   ................  รูป 

๓.  เคยได้รับ/ไม่เคยรับ  งบประมาณส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด 
O  ไม่เคยได้รับ 
O  เคยได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน.............................................................................. 
     (นอกเหนือจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)                                                   

      ปีงบประมาณ   ๒๕๕๑ (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๐ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๑) จํานวน................ บาท 
      ปีงบประมาณ   ๒๕๕๒ (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๑ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๒) จํานวน................ บาท 
      ปีงบประมาณ   ๒๕๕๓ (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๓) จํานวน................ บาท 

๔.  รายละเอียดท่ีขอรับงบประมาณอุดหนุนห้องสมุด 
     O จัดซ้ือหนังสือเข้าห้องสมุดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้   งบประมาณ...........................บาท 

O จัดซ้ือชั้นวางหนังสือ     งบประมาณ..........................บาท 
O อ่ืน  ๆ    .................................................................       งบประมาณ..........................บาท 

๕.  เอกสาร, หลักฐาน  เพื่อประกอบการพิจารณา      
 ๕.๑  โครงการจัดทํา แผนพัฒนา ปรับปรุงห้องสมุด    จํานวน............ โครงการ 
          ๕.๒  แผนผังแสดงรายละเอียดภายในห้องสมุด            จํานวน........... แผ่น 

๖.  วัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับห้องสมุดที่โรงเรียนมีอยู่ในปัจจุบัน 
  ๖.๑  ขนาดของห้อง     กว้าง...........  เมตร    ยาว............. เมตร 
 ๖.๒  หนังสือ                        ............   เล่ม (แยกตามกลุ่มสาระ) 
 ๖.๓  วารสาร,สิ่งตีพิมพ์           ............  เล่ม 
 ๖.๔  ชั้นวางหนังสือ   ............  อัน 
 ๖.๕  โต๊ะ    ............  ตัว 
 ๖.๖  เก้าอ้ี    ............  ตัว 

๖.๗  เครื่องคอมพิวเตอร์ (พรอ้มใช้งาน)   ............  เครื่อง 
 ๖.๘  เครื่องพิมพ์ดีด      (พร้อมใช้งาน) ............  เครื่อง 
           ๖.๙  อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)........................................................... 
 
 

          ��� � 
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๗.  บุคลากรดูแล และแนะนําการใช้ห้องสมุด 

O   บรรณารักษ ์

O   ครูผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน 

O   นักเรียนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน 

O   อ่ืน ๆ   .............................................................................. 

๘.  จํานวนผู้ใช้ห้องสมุด  (พร้อมภาพถ่าย) 

O   นักเรียน/ครู และบุคลากรของโรงเรียน  เฉลี่ยเดือนละประมาณ.............รูป/คน 

O   บุคคลภายนอก  เฉลี่ยเดือนละประมาณ...................รูป/คน 

๙.  ภาพถ่ายเพ่ือประกอบการพิจารณา      จํานวน  ................   ภาพ (ควรเป็นภาพถ่ายสีขนาด 

     ไม่เล็กกวา่  ๔  X  ๖  น้ิว  จํานวนไม่ต่าํกว่า  ๓  ภาพ  และถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน) 

 

 

                      ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น  เป็นจริงทุกประการ 

      

                                         ลงชื่อ……………………………………………… 

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

        ผู้จัดการโรงเรียน/ผู้บริหารโรงเรียน………………………………………… 

                              วันท่ี……เดือน…………..พ.ศ.  ๒๕๕๔  
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ความเห็นผู้อํานวยการสาํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….......... 

 

รับรองตามนี้        

  

ลงชื่อ……………………………………………. 

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

ผู้อํานวยการสาํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด.......................................... 

       วันท่ี………เดือน……………พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

ความเห็นประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มท่ี………………………….......... 

…………………………………………………………………………………………………………........... 

    

รับรองตามนี้           

 

           ลงชื่อ……………………………………………… 

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

ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปรยัิติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มท่ี...................... 

      วันท่ี………เดือน……………พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

                                                   

 

------------------------------------------- 
  
 


