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 มีความประสงคขอรับความชวยเหลือใหแก  
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          เงินยังชีพรายรายเดือน 
          (๒) ...................................................   ทุนการศึกษารายป          
          เงินยังชีพรายรายเดือน 
          (๓) ...................................................   ทุนการศึกษารายป          
          เงินยังชีพรายรายเดือน 

        ท้ังนี้ ไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้    (ใสเครื่องหมาย            

ใน        หนาขอความ) 

      สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประสบเหตุ 
                                    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบุตรของผูประสบเหตุ (ของบุตรทุกคน  

    ท่ีมีบัตรประจําตัวประชาชน  ซ่ึงขอรับทุนการศึกษาและเงินยังชีพ) 
    สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง 

    (กรณีเปนผูยื่นคําขอ) 

                                     สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับ 
          มอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ) 
       สําเนาสูติบัตร (กรณท่ีีบุตรเปนเด็กเล็ก) 
       สําเนาหลักฐานแสดงการเปนผูปกครองตามกฎหมาย (ถามี) 
       สําเนาใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต) 
       สําเนาคําสั่งปลดประจําการ หรือคําสั่งใหออกจากราชการ หรือหลักฐานอื่น 

    ในลักษณะเดียวกัน (กรณีพิการหรือทุพพลภาพ) 
       หนังสือของพนักงานฝายปกครองรับรองการมีชีวิตของผูมีสิทธิ (กรณีเด็กเล็ก) 

       สําเนาทะเบียนบานของผูประสบเหตุและบุตร ซ่ึงขอรับทุนการศึกษาและเงินยังชีพ 

       สําเนาทะเบียนบานของผูปกครอง (กรณีเปนผูยื่นคําขอ) 

       สําเนาทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ) 

       หนังสือรับรองผลการพิจารณาคดีของพนักงานสอบสวน/หนังสือรับรอง 
    ของพนักงานฝายปกครอง (สปน. ๒) 

       ใบรับรองการปฏิบัติหนาท่ีการรักษาความม่ันคง การรักษาความสงบ 
       เรียบรอย และการปราบปรามยาเสพติด จากหนวยงานตนสังกัด(สปน. ๓) 
       หนังสือรับรองสถานภาพการเปนนักเรียน/นักศึกษา (สปน.๔) 
       หนังสือมอบอํานาจ (สปน.๕)  (กรณีมีการมอบอํานาจ) 
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         ใบรับรองแพทย (จากโรงพยาบาลท่ีรักษาตัว) วามีความพิการหรือทุพพลภาพ 
        สําเนาสมุดคูฝากเงินออมทรัพยธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   

     เฉพาะหนาท่ีมีเลขที่บัญชีและช่ือบัญชี 

เอกสารหลักฐานอื่นๆ(ถามี) เชน หลักฐานการจดทะเบียนเปนบุตรบุญธรรม

หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ หรือนามสกุลของผูมีสิทธิ  เปนตน 
     (ระบุช่ือเอกสารหลักฐาน.......................................................... 
      ........................................................................................) 
รวมเอกสารหลักฐานท้ังสิ้น จํานวน.....................แผน 
 
 
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
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