
 
ค ำร้องขอรับกำรสงเครำะห์ ทุนกำรศึกษำ 

มูลนิธิ พลต ำรวจเอก สุรพล  จุลละพรำหมณ์ 

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

เขียนที่ ……………………………….. 

วนัที่……….. เดือน ……………. พ.ศ. …………… 

 

 เรียน ประธำนกรรมกำรมูลนิธิ พลต ำรวจเอก สุรพล  จุลละพรำหมณ์ 

       1.ขำ้พเจำ้ นำย/น.ส./ด.ช./ด.ญ./…………………………………………….. อำย ุ………ปี 

ช่ือสถำนศึกษำ………………………………………………………….….ชั้น………………..……….. 

 ถนน…………… แขวง/ต ำบล ………………………… เขต /อ ำเภอ………………..……………… 

 จงัหวดั ………………………………..…     

2.บิดำ(ยศ ช่ือ ช่ือสกุล) ………………………………………………………..อำย ุ…….…ปี 

ต ำแหน่ง ……………………..รับรำชกำรสงักดั ……กก.ตชด.14………………………  

แผนก ………………………… กอง …………….…กก.ตชด.14……………………………………. 

กองบงัคบักำร ……ตชด.ภำค 1……………………. เขต/อ ำเภอ …คลองหลวง….จงัหวดั…ปทุมธำนี 

ไดรั้บเงินเดือน………………………………………….บำท   

เงินเพิม่สูร้บ ……………………………………………บำท   

เงินเพิม่เล่ือนวทิยะฐำนะ ……………………………….บำท   

อ่ืนๆ…………………………………………………….บำท   

                           รวม …………………………………………………….บำท   

        3.มำรดำ (ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ) ………………………………………………….อำย ุ……….ปี 

รับรำชกำรสงักดั …………………………………………………………แผนก …………………………      

กอง …………………………………………………..กรม……………….……………………………… 

กระทรวง/ทบวง………………………………………………..เขต/อ ำเภอ…………………………….      

จงัหวดั……………..……………อำย ุ…………. ปี  หรือประกอบอำชีพ………………………………. 

ไดรั้บเงินเดือน………………………………………….บำท   

เงินเพิม่เล่ือนวทิยะฐำนะ ……………………………….บำท   

อ่ืนๆ…………………………………………………….บำท   

                              รวม ………………………..……………………….….บำท   
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          4.ขำ้พเจำ้มีพีน่อ้งทั้งหมด รวม …………………………….. คน     

4.1 ……………………………………………………………………. อำย ุ………..ปี 

ก ำลงัศึกษำอยูช่ั้น………………………………………………………. ช่ือสถำนศึกษำ………………… 

เขต/อ ำเภอ ……………………………………… จงัหวดั ………………………………………………. 

4.2 ……………………………………………………………………. อำย ุ………..ปี 

ก ำลงัศึกษำอยูช่ั้น………………………………………………………. ช่ือสถำนศึกษำ………………… 

เขต/อ ำเภอ ……………………………………… จงัหวดั ………………………………………………. 

4.3 ……………………………………………………………………. อำย ุ………..ปี 

ก ำลงัศึกษำอยูช่ั้น………………………………………………………. ช่ือสถำนศึกษำ………………… 

เขต/อ ำเภอ ……………………………………… จงัหวดั ………………………………………………. 

  5.ขำ้พเจำ้เคยไดรั้บทุนกำรศึกษำ………………………………. ประเภท …………………….. 

คร้ังสุดทำ้ยเม่ือ ………………………………………………………….    

 6.ในปีกำรศึกษำ …………………………… . ขำ้พเจำ้ยงัไม่เคยไดรั้บทุนกำรศึกษำใดๆมำก่อน  

           7.ขำ้พเจำ้มีควำมประสงคข์อรับกำรสงเครำะห์ทุนกำรศึกษำของ  มูลนิธิ  พลต ำรวจเอก สุรพล 
จุลละพรำหมณ์    ระดบั ……………….…. ปีกำรศึกษำ ………………………………….. 

           8.ไดแ้นบหลกัฐำนและเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ  ดงัน้ี    

                                8.1 ส ำเนำทะเบียนบำ้น 

                                8.2 ส ำเนำสูติบตัร 
                                8.3 ส ำเนำทะเบียนสมรส ( ทะเบียนหยำ่ ) 
                                8.4 ส ำเนำสมุดรำยงำนประจ ำตวัของสถำนศึกษำที่ก  ำลงัศึกษำอยู ่พร้อม
ใบรับรองควำมประพฤติ และแจง้ผลกำรเรียนตลอดปี คิดคะแนนเป็นร้อยละ …………….. 

                    ขำ้พเจำ้มีควำมประสงคข์อรับกำรสงเครำะห์ ทุนกำรศึกษำตำมระเบียบ มูลนิธิ  
พลต ำรวจเอกสุรพล  จุลละพรำหมณ์  พ.ศ.2540 และยนิดีปฏบิตัิตำมระเบียบของมูลนิธิ ทุกประกำร 
                                                                 

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

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

                                                            ผูข้อรับทุน 
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ค ำรับรองของ บิดำ หรือ มำรดำ ผูข้อรับทุน 

 

เรียน   ผกก.ตชด.14 
ขำ้พเจำ้ (บิดำ/มำรดำ ) ………………………………………………………………………. 

ต ำแหน่ง ………………………… รับรำชกำรอยูท่ี่…กก.ตชด.14………………… 

เขต/อ ำเภอ …เมือง……….. จงัหวดั……ประจวบคีรีขนัธ์……………………… 

            ขอรับรองวำ่ (ผูข้อรับทุน) เป็นบุตรที่ถูกตอ้งตำมกฎหมำยของขำ้พเจำ้ และขอ้ควำมขำ้งตน้ 

เป็นควำมจริงทุกประกำร 
 

                                  ( ลงช่ือ ) …………………………………………… 

                                             ( …………………………………… )  

                                   ต ำแหน่ง ……………………………………………  

 

 

ค ำรับรองของผูบ้งัคบับญัชำชั้นตน้ 

 

เรียน   ผกก.ตชด.14 
          ขำ้พเจำ้ ……………………………………………….. ต ำแหน่ง …………………………. 

ขอรับรองวำ่ ขอ้ควำมขำ้งตน้น้ี เป็นควำมจริงทุกประกำร 
 

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

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

                                   ต ำแหน่ง …………………………………………. 

                                                           ………/…………/……… 
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ค ำรับรองของผูบ้งัคบับญัชำ 
 

เรียน  ประธำนกรรมกำรมูลนิธิ พลต ำรวจเอก สุรพล  จุลละพรำหมณ์ 

          ขำ้พเจำ้ …………………………………………………. ต ำแหน่ง ………………………. 

ขอรับรองวำ่ ขอ้ควำมขำ้งตน้น้ี เป็นควำมจริงทุกประกำร 
 

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

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

                                  ต ำแหน่ง ………………………………………. 

                                                       ……./………./……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เลขที่ ……………../ …………………. 

ใบรับรอง 
วนัที่ ….…เดือน  …........…..พ.ศ.  .......…………. 

โรงเรียน ….............………………………. 

ใบรับรองของโรงเรียน . ........................… ฉบบัน้ีใหไ้วเ้พือ่แสดงวำ่..........................................................   
........................…. เลขที่ประจ ำตวั …..............… เกิดเม่ือวนัที่ ….........เดือน ................พ.ศ. ................. 
              เขำ้โรงเรียนน้ีเม่ือวนัที่ ……...............….. เดือน …......................… พ.ศ. …..............……. 

ในชั้น …...........…………………..  และสอบไล่ไดช้ั้น …........…………………………………………. 

เม่ือวนัที่ ……......… เดือน ……................……พ.ศ. …............….ไดค้ะแนนร้อยละ ....................….. 

และขณะน้ีก ำลงัศึกษำอยูใ่นชั้น ……...........…………………………..ของโรงเรียนน้ี 

                                กำรเล่ำเรียน ……….……......…………………………….. 

                                ควำมประพฤต ิ….................................................................. 
                                สุขภำพ …………………........……………………………. 

                                หนำ้ที่หรือควำมช ำนำญพเิศษ …...............................…….. 

 

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

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

                                        ( ต ำแหน่ง ) ……………………………………….. 


