
 
        

 

             เขียนที่................................................. 

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

เรื่อง  ขอรับการช่วยเหลือทางการเงิน 

    ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................... 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์  พ.ศ. 2562 และมีความประสงค์จะขอรับ
การช่วยเหลือทางการเงิน จากมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์  (ส่งแบบคำขอฯ ฉบับนี้ ไปพร้อมกับ    
แบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ แบบ มอ.1) จึงเสนอรายละเอียด และหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 1. สถานภาพ 
       ❍ โสด ❍ สมรสแล้วอยู่ด้วยกัน 
       ❍ สมรสแล้วแยกกันอยู่ ❍ หย่าร้าง 
       ❍ หม้าย ❍ อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................... 

 2. รายได ้
       2.1 รายได้ของตนเอง  (โปรดแนบสำเนาสลิปเงินเดือนไปด้วย) 
                     (1) ข้าพเจ้ามีรายได้ครั้งสุดท้าย  รวมทั้งสิ้นเดือนละ .....................บาท แยกเป็น ดังนี้ 
  - เงินเดือน  จำนวน..........................บาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563) 
  - รายได้อื่น  จำนวน..........................บาท 
   (2) รายได้หลังอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ดังนี้  (หากไม่แจ้งจะไม่ได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ) 
  - ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่.......เดือน.................. พ.ศ. ....... 
    ได้รับเงินกองทุนเลี้ยงชีพ จำนวน ........................ บาท (โปรดระบุ) 
        ❍  ประกอบอาชีพอ่ืน (โปรดระบุ) .........................มีรายได้เดือนละ .....................บาท 
  ❍  ไม่มีอาชีพอ่ืน     
      2.2  รายได้ของคู่สมรส 
           ❍ รับราชการเดือนละ................................บาท 
          ❍ ประกอบอาชีพอ่ืนเดือนละ...............................บาท 
           ❍ เกษียณอายุการทำงานมีรายได้หลังเกษียณเดือนละ....................................บาท 
           ❍ ไม่มีรายได้เพราะ................................................................................................... .............     
  ❍ หย่า/แยกกันอยู่  กับสามี/ภรรยา  ได้รับค่าเลี้ยงดูบุตรเดือนละ.....................................บาท 

 

 

 โปรดตดิรูป 
ที่อัดลงบนกระดาษอัดรูป    

(ขนาด  2  นิ้ว) 
ต้องชัดเจน ไม่พรา่มัว 
และถ่ายไว้ไมเ่กิน  1 ปี 

(สวมชุดปกติขาว / ชุดสูท 
ชุดสุภาพ / ไม่สวมแว่นดำ) 

 
 

แบบ มอ. 2 (สงักัด สช.)  

แบบขอรับการช่วยเหลือทางการเงิน 
ครูอาวุโส ประจำปี 2563   
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      2.3 รายได้อื่น ๆ ทั้งของตนเองและคู่สมรส 
           ❍ บ้านให้เช่า จำนวน............................หลัง ได้รับค่าเช่าเดือนละ........................................บาท 
           ❍ อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..........................................................เดือนละ......................................บาท 
         ................................................................................................................... ........................... 
(หมายเหตุ  ต้องกรอกข้อความตามความเป็นจริงและครบถ้วน  หากข้อความที่กรอกไว้ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรง
กับความเป็นจริง หรือให้คำรับรองอันเป็นเท็จ มูลนิธิฯ จะงดการพิจารณาการเป็นครูอาวุโส และงดการพิจารณา   
ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน) 

 3. สภาพความเป็นอยู่. 
   3.1  มีบ้านเป็นของตนเอง  ปลูกในที่ดินของตนเอง   จำนวนเนื้อที่.............ไร่.............ตารางวา 
   อยู่ที่ แขวง/ตำบล............................................เขต/อำเภอ....................................................... 
   จังหวัด.......................................ราคาบ้านและท่ีดินปัจจุบันประมาณ.............................บาท 
 3.2 มีบ้านของตนเอง   ปลูกในที่ดินของผู้อื่น   จำนวนเนื้อที่.................ไร่.......................ตารางวา 
  อยู่ที่ แขวง/ตำบล................................................เขต/อำเภอ................................................... 
  จังหวัด.................................................ราคาบ้านประมาณ..............................................บาท 
 3.3 เช่าบ้านอยู่เดือนละ...................................บาท 
   3.4 อาศัยอยู่กับ   
        ❍ บิดา     ❍  มารดา         ❍ บุตร                                   

   ❍ อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ).......................................  

 4. ทรัพย์สินของตนเองและคู่สมรส   (นอกเหนือจากข้อ 3.1) 
     -  มีที่ดิน จำนวน...........................แปลง   รวมจำนวน.............................ไร ่
        อยู่ที่ แขวง/ตำบล....................................................เขต/อำเภอ.......................................................… 
                 จังหวัด.................................................ใช้เพาะปลูกมีรายได้ปีละ...................................................บาท 
        หรือให้เช่าเดือนละ......................บาท หรือใช้ทำประโยชน์อย่างอ่ืนรายได้ปีละ............................บาท 

  - มีรถ จำนวน ................ คัน (ระบุประเภท / ยี่ห้อ / รุ่น ) 
    ............................................................................................................................. ............................... 
   ................................................................................................ ............................................................ 
  ............................................................................................................................. ............................... 
 5. สภาพการดำรงชีวิตหลังจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่   
สภาพการทำงาน การอุปการะบุคคลในครอบครัว และภาระความรับผิดชอบในครอบครัว เป็นต้น) 
................................................................ ......................................................................................................... ............. 
...................................................................... ............................................................................................ .................... 
........................................................................... .................................................................... ....................................... 
.................................................................................................. .................................................................................... 
.................................................................................................................................................. .................................... 
.......................................................................................................... ............................................................................ 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
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สรุปภาระหนี้สิน  (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563) 
 (1) สหกรณ์..................................    คงเหลือจำนวน.........................บาท    
                (มีหุ้นสหกรณ์ จำนวน.................................บาท) 
 (2) ธอส. ......................................  คงเหลือจำนวน.........................บาท   
 (3) ธ. ออมสิน ..............................  คงเหลือจำนวน.........................บาท   
 (4) อ่ืน.........................................  คงเหลือจำนวน.........................บาท   

                                              รวมทั้งสิ้น    ........................บาท 
หมายเหตุ  - แนบหนังสือรับรองการเป็นหนี้สินเสนอประกอบการพิจารณาด้วย    

 6. สถานภาพครอบครัว   มีพ่ีน้องร่วมบิดามารดา จำนวน          คน 

ลำดับที่                ชื่อ รายได้ ชื่อสถานที่ทำงาน 
1    
2    
3    

 7. จำนวนบุตร  มีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย รวม...............คน (ไม่นับรวมบุตรบุญธรรม) 
         ❍ กำลังศึกษาและอยู่ในอุปการะ จำนวน................คน   
       (ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย หากไม่แนบจะไม่นำมาประกอบการพิจารณา) 

ลำดับที่                ชื่อ ว.ด.ป.เกิด  ชื่อสถานศึกษาท่ีกำลังศึกษาอยู่ ชั้น  หมายเหตุ 
1      
2      
3      

         ❍ จบการศึกษาแล้วแต่ยังต้องอุปการะ จำนวน ...........คน  
         ❍ ประกอบอาชีพแล้ว จำนวน...........คน (โปรดระบุรายละเอียดให้ครบทุกช่อง) 

ลำดับที่                ชื่อ เงินเดือน ชื่อสถานที่ทำงาน 
1    
2    
3    

      
      ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  หากปรากฏว่าไม่เป็นความจริง    
ในสาระสำคัญ ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตัดสิทธิ     
การที่จะพึงได้จากการได้รับเงินช่วยเหลือ 
 
                     ลงชื่อ.........................................................ผู้ขอ 
                (..........................................................) เขียนตัวบรรจง 
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 8. คำรับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
    ข้าพเจ้า................................................................................................................................................. 
ตำแหน่ง   ❍ ครูใหญ่   ❍  อาจารย์ใหญ่    ❍  ผู้อำนวยการโรงเรียน    ❍  ผู้จัดการโรงเรียน  
ตำแหน่งอื่นนอกจากนี้   (โปรดระบุ)..................................................................................................................... 
ตรวจสอบเอกสารของ  นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................ 
ได้แจ้งรายได้และทรัพย์สินเป็นความจริงทุกประการ  

              ลงชื่อ.........................................................ผู้บังคับบัญชา 
           (.......................................................) เขียนตัวบรรจง 

 9. คำรับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชาในสังกัด 
     ขอรับรองว่าผู้ขอสมควรได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา 
ให้เงินช่วยเหลือครูอาวุโส 

             ลงชื่อ....................................................ผู้บังคับบัญชาในสังกัด 
                          (....................................................) เขียนตัวบรรจง 
                            ตำแหน่ง.......................................................  
         (ผู้ลงนามรับรองดำรงตำแหนง่ตามหมายเหตุ ข้อ 9) 

หมายเหตุ  การลงนามรับรองของผู้บังคับบญัชาตามข้อ 8 และ ข้อ 9    

สังกัด ผู้ขอตำแหน่ง 
ผู้ลงนามรับรองตำแหน่ง 

ข้อ 8 ข้อ 9 

สำนักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

 

- ครู  
- อาจารย์ใหญ่   

 

- อาจารย์ใหญ่ 
- ผอ. โรงเรียน / ผู้จัดการ 

 

เลขาธิการ กช.  

  ลงนามรับรองตนเองไมไ่ด ้
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

 

- ครู  
- อาจารย์ใหญ่   

 

- อาจารย์ใหญ่ 
- ผอ. โรงเรียน / ผู้จัดการ 

 
 ศึกษาธิการจังหวัด   

  ลงนามรับรองตนเองไมไ่ด ้
 

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
นราธิวาส  ปัตตานี ยะลา สงขลา 
และสตูล  

 

- ครู  
- อาจารย์ใหญ่   

  
- อาจารย์ใหญ่ 
- ผอ. โรงเรียน / ผู้จัดการ 

 

ผอ. สช.จ. นราธิวาส ปัตตานี    
ยะลา สงขลา และสตูล      

  ลงนามรับรองตนเองไมไ่ด ้
 

 

 

 

 


