คารักษาพยาบาล

แบบขอรับเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลนักเรียนและนิสิตผูป ระสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่...........เดือน.................................พ.ศ..................
1. ชื่อ เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นาง/นางสาว....................................................นามสกุล.........................................อายุ...........ป
นักเรียนระดับ  มัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย รหัสประจําตัวนักเรียน..............................ชั้น...........
นิสิตระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก รหัสประจําตัวนิสิต.......................................................ชั้นปที่..................
คณะ............................................................สาขาวิชา.........................................ที่อยู............................................................
......................................................................................รหัสไปรษณีย.................................โทรศัพท.....................................
2. เกิดอุบัติเหตุเมื่อวันที่.....................เดือน.........................................................พ.ศ...........................เวลา............................น.
สถานที่เกิดอุบัติเหตุ................................................................................................................................................................
อุบัติเหตุเกิดจาก  รถยนต  รถจักรยานยนต  อื่น ๆ.........................................................................................
................................................................................................................................................................................................
(ทะเบียนรถเลขที่..............................กรมธรรม พ.ร.บ.เลขที่..........................บริษัท..............................................................)
อุบัติเหตุเกิดขึ้นไดอยางไร (บรรยายเหตุการณโดยละเอียด)...................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
3. อาการบาดเจ็บ/อวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บ.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
4. ชื่อ-นามสกุลแพทยผรู ักษา..........................................................โรงพยาบาล............................................................................
5. จํานวนเงินคารักษา..........................................บาท (...............................................................................................................)
6. คาชดเชยอุบัติเหตุกรณีผูปวยใน (อยางนอย 2 วันขึ้นไป แตไมเกิน 15 วัน) จํานวน............วัน ๆ ละ  150 บาท
 250 บาท รวมเปนจํานวนเงิน..........................................บาท (.......................................................................................)
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนและหลักฐานการขอรับเงินชวยเหลือเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ...........................................................ผูขอรับเงินชวยเหลือ
(.........................................................)

หลักฐานการขอรับเงินชวยเหลือ
 ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)
จํานวน......ฉบับ  ใบรับรองแพทย (ฉบับจริง)
จํานวน......ฉบับ
 ใบสรุปงบการรักษาพยาบาล (ฉบับจริง) จํานวน......ฉบับ  สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียนหรือนิสิต จํานวน.....ฉบับ
 อื่น ๆ โปรดระบุ................................................................
คณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิตดําเนินการไตสวนและเสนอความเห็นวา
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
เห็นสมควร
 อนุมัติ
 ไมอนุมัติ
ลงชื่อ....................................................
(...................................................)
อนุกรรมการกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต
เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิตพิจารณาแลวเห็นควร
 อนุมัติ
 ไมอนุมัติ
ลงชื่อ...................................................
(...................................................)
เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ไดรับเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลจากกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
เปนจํานวนเงิน..............................................บาท (.................................................................) เรียบรอยแลว
ลงชื่อ...................................................ผูรับเงิน
(...................................................)
ลงชื่อ...................................................ผูจายเงิน
(...................................................)
วันที่.........เดือน...........................พ.ศ...............
แนวปฏิบัติการจายเงินชวยเหลือ
1. การขอรับเงินชวยเหลือจากกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต ใหนักเรียนหรือนิสิตผูประสบภัย หรือผูปกครอง หรืออาจารยที่ปรึกษาของนักเรียนหรือนิสิต
กรอกแบบขอรับเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลจากกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิตไดภายในระยะเวลา 180 วัน นับแตวันที่ไดรับอุบัติเหตุ โดยนักเรียน
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ใหยื่นคําขอตามแบบขอรับเงินชวยเหลือที่ สํานักงานโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สวนนิสิตใหยื่นคํา

ขอรับเงินชวยเหลือที่ กองกิจการนิสิต หากพนเวลาที่กําหนด สิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือใหเปนอันระงับไป โดยใชหลักฐานดังตอไปนี้ ใบเสร็จรับเงิน
ใบสรุปงบการรักษาพยาบาล ใบรับรองรองแพทยตัวจริงทั้งหมด พรอมสําเนาบัตรประจําตัวนักเรียนหรือนิสิต
2. กรณีผูประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต รถยนต ใหใชสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 กอน หากเบิกคา
รักษาพยาบาลจากสิทธิดังกลาวเต็มตามสิทธิแลวจะดําเนินการขอเบิกจากกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิตในจํานวนที่เหลืออยูโดยใหใชหลักฐานสําเนาใน
การเบิกจายตามขอ 1 แตตองรับรองจํานวนเงินที่เบิกไปแลว และระบุจํานวนเงินที่จะขอเบิกเพิ่มใหชัดเจน

สูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพภาพ

แบบขอรับเงินชวยเหลือนักเรียนและนิสิตผูประสบภัยกรณีสูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่...........เดือน.................................พ.ศ..................
1. ชื่อ เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นาง/นางสาว..............................................นามสกุล...............................................อายุ............ป
นักเรียนระดับ  มัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย รหัสประจําตัวนักเรียน................................ชั้น...........
นิสิตระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก รหัสประจําตัวนิสิต...............................................................ชั้นปที่............
คณะ.......................................................สาขาวิชา....................................................ที่อยู........................................................
................................................................................................รหัสไปรษณีย...............................โทรศัพท...............................
2. เกิดอุบัติเหตุเมื่อวันที่...................เดือน...............................................................พ.ศ..........................เวลา............................น.
สถานที่เกิดอุบัติเหตุ...................................................................................................................................................................
อุบัติเหตุเกิดจาก  รถยนต  รถจักรยานยนต  อื่น ๆ...........................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
(ทะเบียนรถเลขที่..............................กรมธรรม พ.ร.บ.เลขที่..........................บริษัท...............................................................)
อุบัติเหตุเกิดขึ้นไดอยางไร (บรรยายเหตุการณโดยละเอียด).....................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
3. เกิดอุบัติเหตุ  ทุพพลภาพทั้งหมดอยางถาวร  ทุพพลภาพบางสวนอยางถาวร (ระบุอวัยวะ).....................................
.................................................................................................................................................................................................
4. ขอรับเงินชวยเหลือจากกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนจํานวนเงิน................................บาท

(.................................................................................)
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนและหลักฐานการขอรับเงินชวยเหลือเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.........................................................ผูขอรับเงินชวยเหลือ
(.......................................................)

หลักฐานการขอรับเงินชวยเหลือ
 ใบรับรองแพทย (ฉบับจริง)
จํานวน........ฉบับ  สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียนหรือนิสิต
 สําเนาบัตรประชาชนของผูมีสิทธิ จํานวน........ฉบับ  สําเนาทะเบียนบานของผูมีสิทธิ
 อื่น ๆ โปรดระบุ................................................................................

จํานวน.........ฉบับ
จํานวน........ฉบับ

คณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิตดําเนินการไตสวนและเสนอความเห็นวา
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
เห็นสมควร
 อนุมัติ
 ไมอนุมัติ
ลงชื่อ......................................................
(...................................................)
อนุกรรมการกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต
เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิตพิจารณาแลวเห็นควร
 อนุมัติ
 ไมอนุมัติ
ลงชื่อ......................................................
(...................................................)
เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิตพิจารณาแลวเห็นควร
 อนุมัติ
 ไมอนุมัติ
ลงชื่อ.....................................................
(...................................................)
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต
วันที่.........เดือน...........................พ.ศ.............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ไดรับเงินชวยเหลือจากกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนจํานวนเงิน.....................................................บาท
(...................................................................................) เรียบรอยแลว
ลงชื่อ...................................................ผูรับเงิน
(...................................................)
ลงชื่อ...................................................ผูจ ายเงิน
(...................................................)
วันที่.........เดือน.............................พ.ศ...............
แนวปฏิบัติการจายเงินชวยเหลือ
การขอรับเงินชวยเหลือจากกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต ใหนักเรียนหรือนิสิตผูประสบภัย หรือผูปกครอง หรืออาจารยที่ปรึกษาของนักเรียน
หรือนิสิตกรอกแบบขอรับเงินชวยเหลือจากกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิตโดยขอรับเงินจากกองทุนไดภายในระยะเวลา 180 วัน นับแตวันที่ไดรับ
อุบัติเหตุ โดยนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ใหยื่นคําขอตามแบบขอรับเงินชวยเหลือที่ สํานักงานโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร สวนนิสิตใหยื่นคําขอตามแบบขอรับเงินชวยเหลือที่ กองกิจการนิสิต หากพนเวลาที่กําหนดสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือใหเปนอันระงับไป
โดยใชหลักฐานดังตอไปนี้ ใบรับรองแพทย สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียนหรือนิสิต สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประชาชนของผูมีสิทธิ

เสียชีวิต
แบบขอรับเงินชวยเหลือนักเรียนและนิสิตผูประสบภัยกรณีเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
หรือถูกฆาตกรรม หรือโรคภัยไขเจ็บ
กองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่...........เดือน.................................พ.ศ..................
1. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.........................................................นามสกุล........................................................อายุ.....................ป
ที่อยู..........................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.............................โทรศัพท............................................เกี่ยวของเปน..........................................................ของ
เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นาง/นางสาว.......................................................นามสกุล..........................................อายุ...............ป
นักเรียนระดับ  มัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย รหัสประจําตัวนักเรียน................................ชั้น............
นิสิตระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก รหัสประจําตัวนิสิต................................................................ชั้นป...............

คณะ.......................................................................................สาขาวิชา.....................................................................................
2. เกิดอุบัติเหตุเมื่อวันที่................เดือน...................................................................พ.ศ.........................เวลา............................น.
สถานที่เกิดอุบัติเหตุ...................................................................................................................................................................
อุบัติเหตุเกิดจาก  รถยนต  รถจักรยานยนต  อื่น ๆ............................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
(ทะเบียนรถเลขที่..............................กรมธรรม พ.ร.บ.เลขที่..........................บริษัท................................................................)
อุบัติเหตุเกิดขึ้นไดอยางไร (บรรยายเหตุการณโดยละเอียด)....................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
3. ความสูญเสีย  เสียชีวิตเนื่องมาจากอุบัติเหตุ  เสียชีวิตอันเนื่องมาจากการฆาตกรรมหรือโรคภัยไขเจ็บ
เสียชีวิตในวันที่....................เดือน..................................................พ.ศ........................
4. ขอรับเงินชวยเหลือจากกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนจํานวนเงิน..................................บาท
(......................................................................................)
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนและหลักฐานการขอรับเงินชวยเหลือเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ...................................................ผูขอรับเงินชวยเหลือ
(...................................................)

หลักฐานการขอรับเงินชวยเหลือ
 สําเนาใบมรณบัตร จํานวน........ฉบับ
 สําเนาใบชันสูตรพลิกศพหรือใบบันทึกประจําวันของเจาหนาที่ตํารวจ จํานวน........ฉบับ
 สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียนหรือนิสิต จํานวน.........ฉบับ  สําเนาบัตรประชาชนของผูมีสิทธิ จํานวน........ฉบับ
 สําเนาทะเบียนบานของผูมีสิทธิ จํานวน........ฉบับ
 อื่น ๆ โปรดระบุ.......................................................................
คณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิตดําเนินการไตสวนและเสนอความเห็นวา
......................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
เห็นสมควร
 อนุมัติ
 ไมอนุมัติ
ลงชื่อ...................................................
(...................................................)
อนุกรรมการกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต
เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิตพิจารณาแลวเห็นควร
 อนุมัติ
 ไมอนุมัติ

ลงชื่อ...................................................
(...................................................)
เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิตพิจารณาแลวเห็นควร
 อนุมัติ
 ไมอนุมัติ
ลงชื่อ...................................................
(...................................................)
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต
วันที่.........เดือน...........................พ.ศ.............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ไดรับเงินชวยเหลือจากกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนจํานวนเงิน.....................................................บาท
(...........................................................................................) เรียบรอยแลว
ลงชื่อ...................................................ผูรับเงิน
(...................................................)
ลงชื่อ...................................................ผูจ ายเงิน
(...................................................)
วันที่.........เดือน...........................พ.ศ...............
แนวปฏิบัติการจายเงินชวยเหลือ
1. กรณีที่นักเรียนหรือนิสิตเสียชีวิต ใหจายเงินชวยเหลือทั้งจํานวนแกบุคคลที่ระบุไวในแบบแสดงเจตนา หากผูที่ระบุไวในแบบแสดงเจตนาเสียชีวิตหรือสาบสูญ
หรือไมมีบุคคลตามที่ระบุไว ใหจายเงินชวยเหลือทั้งจํานวนแกบุคคลที่ระบุไวในลําดับถัดไป หากไมมีบุคคลที่ระบุในลําดับถัดไป มหาวิทยาลัยจะจายเงิน
ชวยเหลือใหกับผูปกครองของผูเสียชีวิตตามที่เห็นสมควร
2. การขอรับเงินชวยเหลือจากกองทุนสวัสดิภาพนักเรียนและนิสิต กรณีนักเรียนหรือนิสิตเสียชีวิต ใหผูมีสิทธิตามขอ 1 ขอรับเงินชวยเหลือจากกองทุนสวัสดิ
ภาพนักเรียนและนิสิตไดภายในระยะเวลา 180 วัน นับแตวันที่เสียชีวิต โดยนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ยื่นคําขอตามแบบขอรับเงิน
ชวยเหลือ ที่สํานักงานโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สวนนิสิตใหยื่นคําขอตามแบบขอรับเงินชวยเหลือที่ กองกิจการนิสิต หากพนเวลาที่กําหนด
สิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือใหเปนอันระงับไป โดยใชหลักฐานดังตอไปนี้ สําเนาใบมรณบัตร สําเนาใบชันสูตรพลิกศพหรือใบบันทึกประจําวันของ
เจาหนาที่ตํารวจ สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียนหรือนิสิต สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูมีสิทธิ

