
                             

 
 

มูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ  เพ่ือเยาวชน  ในพระบรมราชินูปถัมภ 
ใหทุนการศึกษาพัฒนาเยาวชนใหมีคุณธรรมนําความรู คือกิจกรรมของมูลนิธิฯ 

ใบตอบรับเงินท่ีจังหวัด / หนวยงานตนสังกัด  เปนผูรับเงิน 
 

    จังหวัด__________________ 
   วันที่_____เดือน_____________พ.ศ.________ 

          อางถึงหนังสือสงเงินทุนการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0207/________   วันที่____________________ 
ขาพเจา____________________นามสกุล___________________ตําแหนง_________________ที่อยู _____________ 
ตําบล_______________อําเภอ_________________จังหวัด_________________ในนาม_______________________ 
ไดรับ เช็คธนาคาร / ดรฟท  ธนาคาร_________________สาขา_______________________เลขที_่________________ 
วันที่___________________________เปนเงิน___________________บาท  (______________________________) 
เพ่ือจายเปนทุนการศึกษาสําหรับเยาวชนในระดับชั้นประถมศึกษา / มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา  และอุดมศึกษา  
ปการศึกษา  2558  งวดที่ 1 , งวดที่  2  และทั้ง  2  งวดพรอมกัน   จํานวน_______________ทุน    ใหแก 
 
 ชื่อ-สกุล ระดับชั้น โรงเรียน อําเภอ จํานวนเงิน 
1. ______________________ _______ _____________________ __________________ _________ 
2. ______________________ _______ _____________________ __________________ _________ 
3. ______________________ _______ _____________________ __________________ _________ 
4. ______________________ _______ _____________________ __________________ _________ 
5. ______________________ _______ _____________________ __________________ _________ 
6. ______________________ _______ _____________________ __________________ _________ 
7. ______________________ _______ _____________________ __________________ _________ 
8. ______________________ _______ _____________________ __________________ _________ 
9. ______________________ _______ _____________________ __________________ _________ 

10. ______________________ _______ _____________________ __________________ _________ 
11. ______________________ _______ _____________________ __________________ _________ 
12. ______________________ _______ _____________________ __________________ _________ 
13. ______________________ _______ _____________________ __________________ _________ 
14. ______________________ _______ _____________________ __________________ _________ 
15. ______________________ _______ _____________________ __________________ _________ 
 
ไวเปนที่เรียบรอยแลว  (หากไมพอสามารถเพ่ิมเติมได) 
 
                ลงชื่อ ____________________ 
                  (__________________) 
                ตําแหนง __________________ 
                จังหวัด___________________ 

 
 
หมายเหตุ   ตามที่  กระทรวงศึกษาธิการ  ไดสงเงินทุนการศึกษาใหเยาวชนในจังหวัด  /  หนวยงานตนสังกัดของทาน   
     ตามหนังสือที่  ศธ 0207/ _______________วันที่_________________________จํานวน__________คน  
      จํานวนเงิน_____________บาท น้ัน จังหวัด / หนวยงานตนสังกัด ยังไมไดสงใบตอบรับเงินใหมูลนิธิทราบ  
      ขอความกรุณาสงใบตอบรับเงินโดยดวนดวย  เพ่ือมูลนิธิจะไดทราบวาทานไดรับเงินทุนแลวและเก็บไวเปน 
      หลักฐานในการดําเนินงานของมูลนิธิตอไป จักเปนพระคุณย่ิง 
 
 
 
 

เอกสารนอมเกลาฯ 3.1 
(ปรับปรุง) มีนาคม 2558 
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ไดรับ เช็คธนาคาร / ดรฟท  ธนาคาร_________________สาขา_______________________เลขที_่________________ 
วันที่___________________________เปนเงิน___________________บาท  (______________________________) 
เพ่ือจายเปนทุนการศึกษาสําหรับเยาวชนในระดับชั้นประถมศึกษา / มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา  และอุดมศึกษา  
ปการศึกษา  2558  ทั้ง  2  งวดพรอมกัน   จํานวน_______________ทุน    ใหแก 
 
 ชื่อ-สกุล ระดับชั้น โรงเรียน อําเภอ จํานวนเงิน 
1. ______________________ _______ _____________________ __________________ _________ 
2. ______________________ _______ _____________________ __________________ _________ 
3. ______________________ _______ _____________________ __________________ _________ 
4. ______________________ _______ _____________________ __________________ _________ 
5. ______________________ _______ _____________________ __________________ _________ 
6. ______________________ _______ _____________________ __________________ _________ 
7. ______________________ _______ _____________________ __________________ _________ 
8. ______________________ _______ _____________________ __________________ _________ 
9. ______________________ _______ _____________________ __________________ _________ 

10. ______________________ _______ _____________________ __________________ _________ 
11. ______________________ _______ _____________________ __________________ _________ 
12. ______________________ _______ _____________________ __________________ _________ 
13. ______________________ _______ _____________________ __________________ _________ 
14. ______________________ _______ _____________________ __________________ _________ 
15. ______________________ _______ _____________________ __________________ _________ 
 
ไวเปนที่เรียบรอยแลว  (หากไมพอสามารถเพ่ิมเติมได) 
 
                ลงชื่อ ____________________ 
                  (__________________) 
                ตําแหนง __________________ 
                จังหวัด___________________ 

 
 
หมายเหตุ   ตามที่  กระทรวงศึกษาธิการ  ไดสงเงินทุนการศึกษาใหเยาวชนในจังหวัด  /  หนวยงานตนสังกัดของทาน   
     ตามหนังสือที่  ศธ 0207/ _______________วันที่_________________________จํานวน__________คน  
      จํานวนเงิน_____________บาท น้ัน จังหวัด / หนวยงานตนสังกัด ยังไมไดสงใบตอบรับเงินใหมูลนิธิทราบ  
      ขอความกรุณาสงใบตอบรับเงินโดยดวนดวย  เพ่ือมูลนิธิจะไดทราบวาทานไดรับเงินทุนแลวและเก็บไวเปน 
      หลักฐานในการดําเนินงานของมูลนิธิตอไป จักเปนพระคุณย่ิง 
 
 
 

เอกสารนอมเกลาฯ 3.1 
(ปรับปรุง) มีนาคม 2558 


