
ใบสมัครทุนค่าธรรมเนียมหอพัก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 

***************************** 

ค ำช้ีแจง : ขอให้นิสิตกรอกข้อมูลอย่ำงละเอียดลงช่องกรอกข้อมูลตำมควำมเป็นจริง เพื่อประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรทุนฯ 

1.ข้อมูลทั่วไป 

 1.1 ข้อมูลส่วนตัว 

เลขประจ ำตวันิสติ ....................................... ช่ือ – สกลุ (ภำษำไทย) ........................................................................... 
ช่ือ – สกลุ (ภำษำองักฤษ) ..................................................................นิสติชัน้ปี............ตกึพกั...................................
เขำ้หอพกัปีกำรศึกษำ.................เป็นนิสิตหอพกัมำแลว้..............ปี  คณะ ............................................... ภำควิชำ/
สำขำวิชำ ..........................................โครงกำร ......................................................................... ..                             

เบอรโ์ทรศพัท.์........................................Line id : ……………………………………  
E-mail :……………………………………………ผลกำรเรยีน (GPAX) ....................   
วัน/เดือน/ปีเกิด ..........................................  อำยุ ......................... เช้ือชำติ .................... สัญชำติ ............................................ 
ศำสนำ ...................................... 

ที่อยู่ตำมทะเบยีนบ้ำน : .............................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................... 

ที่อยู่ ปัจจุบัน : ............................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................... 

เป็นที่พักของใคร และเกี่ยวข้องกับนิสิตอย่ำงไร : ........................................................................................................................ 

1.2 ข้อมูลสขุภาพ 

หมู่เลือด ................ โรคประจ ำตัว (ถ้ำมี ระบุ) .......................................................................................................................... 

ยำที่ใช้ประจ ำ ............................................................................................ แพทย์ประจ ำตัวช่ือ ................................................ 

โรงพยำบำล ................................................................................................................................................................................ 

ประวัติกำรศึกษำ 

จบมัธยมศึกษำตอนปลำยจำกโรงเรียน ........................................... จังหวัด ......................................... พ.ศ. ............................ 

ผลกำรเรยีน .......................................... อำจำรย์ที่ปรึกษำ ......................................................................................................... 

1.3 ข้อมูลด้านการใช้จ่าย 

 กู้ยืมเงินรัฐบำล เริม่กู้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ..................................รวมจนถึงขณะนี้ยอดเงินกู้ทั้งสิ้น ...........................................บำท 

ในปีกำรศึกษำน้ี กู้เงินจ ำนวน ....................................... บำท 

 ทุนกำรศึกษำอ่ืนๆ ช่ือทุน ....................................................................................เงินทุนท่ีได้รับในปกีำรศึกษำปัจจุบัน 

 น้อยกว่ำ 10,000 บำท  10,000-15,000 บำท  15,001-20,000 บำท  มำกกว่ำ 20,000 บำท 

ทุนช่วยเหลือจำกผลกระทบโควิด -19 ท่ีได้รับ (โปรดระบุรำยละเอียดทุกรำยกำร).................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 
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งำนพิเศษที่เคยท ำ(ระบรุำยละเอียด).........................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................  

รำยได้จำกกำรท ำงำนพิเศษ (ระบรุำยละเอียด).........................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................. 

2. ข้อมลูบิดา – มารดา หรือผู้อุปการะ (กรณีที่ไม่ใช่ บิดา – มารดา) 

 2.1 บิดา 

ช่ือ .........................................................................................อำยุ ..................... ปี  ปัจจุบัน  มีชีวิต   เสียชีวิต 

ที่อยู่ปัจจุบัน (หำกเสียชีวิตแล้วอำชีพท่ีเคยท ำ) 

รับรำชกำร พนักงำนรัฐ รัฐวสิำหกจิ (ยังไม่เกษียณ เกษียณแล้ว) 

รำยละเอียดของอำชีพ ............................................................................................................................................................... 

ช่ือหน่วยงำน ....................................................สังกัด...........................................................จังหวัด 

ต ำแหน่ง................................................... ระดับ ...........................ท ำงำนมำแล้ว.........................ป ี

เงินเดือน ................................ บำท เงินได้อื่นๆ ........................ บำทต่อเดือน รวมรำยได้สุทธิ ........................... บำทต่อเดือน 

 ธุรกิจส่วนตัว ช่ือสถำนประกอบกำร ........................................................................รำยได้ ............................. บำทต่อเดือน 

รำยละเอียด ................................................................................................................................................................................. 

 ลูกจ้ำงบริษัทเอกชน รำยได้ ......................................... บำทต่อเดือน 

รำยละเอียด (ต ำแหน่ง/สถำนะ) ................................................................................................................................................... 

 เกษตรกร ระบรุำยละเอียด ...............................................................................รำยได้ .....................................บำทต่อเดือน 

เป็นเจ้ำของที่ดิน .............................................ไร่ เช่ำที่ดินท ำกำรเกษตร ...........................ไร่ ค่ำเช่ำ .....................บำทต่อเดือน 

 แรงงำนรับจ้ำง รำยได้ต่อเดือน .............................บำท 

รำยละเอียด .......................................................................................... 

รำยได้จำกแหล่งอื่น ......................................................................... รำยได้ต่อเดือน ...............................................บำท 

รำยได้รวมของบิดำ ...................................... บำท 

*** ข้อควำมมีควำมจ ำเป็นต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร โปรดกรอกอย่ำงละเอียด *** 

 2.2 มารดา 

ช่ือ .........................................................................................อำยุ ..................... ปี  ปัจจุบัน  มีชีวิต   เสียชีวิต 

ที่อยู่ปัจจุบัน (หำกเสียชีวิตแล้วอำชีพท่ีเคยท ำ) 

รับรำชกำร พนักงำนรัฐ รัฐวสิำหกจิ (ยังไม่เกษียณ เกษียณแล้ว) 

รำยละเอียดของอำชีพ ................................................................................................................... 

ช่ือหน่วยงำน ....................................................สังกัด...........................................................จังหวัด 

ต ำแหน่ง................................................... ระดับ ...........................ท ำงำนมำแล้ว.........................ป ี
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เงินเดือน ................................ บำท เงินได้อื่นๆ ........................ บำทต่อเดือน รวมรำยได้สุทธิ ........................... บำทต่อเดือน 

 ธุรกิจส่วนตัว ช่ือสถำนประกอบกำร ........................................................................รำยได้ ............................. บำทต่อเดือน 

รำยละเอียด ................................................................................................................................................................................. 

 ลูกจ้ำงบริษัทเอกชน รำยได้ ......................................... บำทต่อเดือน 

รำยละเอียด (ต ำแหน่ง/สถำนะ) ................................................................................................................................................... 

 เกษตรกร ระบรุำยละเอียด ............................................................................รำยได้ .....................................บำทต่อเดือน 

เป็นเจ้ำของที่ดิน .............................................ไร่ เช่ำที่ดินท ำกำรเกษตร ...........................ไร่ ค่ำเช่ำ .....................บำทต่อเดือน 

 แรงงำนรับจ้ำง รำยได้ต่อเดือน .............................บำท 

รำยละเอียด .......................................................................................... 

รำยได้จำกแหล่งอื่น ......................................................................... รำยได้ต่อเดือน ...............................................บำท 

รำยได้รวมของบิดำ ...................................... บำท 

*** ข้อควำมมีควำมจ ำเป็นต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร โปรดกรอกอย่ำงละเอียด *** 

 2.3 รายได้บิดาและมารดารวมกัน (บำทต่อเดือน) 

 0-20,000  20,001-30,000  30,001-50,000   50,001-60,000   60,001-80,000   80,001-1000,000  

 100,001-120,000  120,001ขึ้นไป 

 2.4 สถานภาพสมรส 

 อยู่ด้วยกัน  แยกกันอยูไ่มไ่ดห้ย่ำร้ำง นิสติอำศัยอยู่กับ ………..…………………………….. 

 หย่ำร้ำง นิสติอำศัยอยูก่ับ ………………………………………….   ผู้อุปกำระ เกี่ยวข้องกับนิสิตเป็น………………………………………………………….. 

 2.5 ผู้อุปการะ (กรณีที่ไม่ใช่บิดำ – มำรดำ) 

ช่ือ .........................................................................................อำยุ ..................... ปี  ปัจจุบัน  มีชีวิต   เสียชีวิต 

ที่อยู่ปัจจุบัน (หำกเสียชีวิตแล้วอำชีพท่ีเคยท ำ) 

รับรำชกำร พนักงำนรัฐ รัฐวสิำหกจิ (ยังไม่เกษียณ เกษียณแล้ว) 

รำยละเอียดของอำชีพ ................................................................................................................... 

ช่ือหน่วยงำน ....................................................สังกัด...........................................................จังหวัด 

ต ำแหน่ง................................................... ระดับ ...........................ท ำงำนมำแล้ว.........................ป ี

เงินเดือน ................................ บำท เงินได้อื่นๆ ........................ บำทต่อเดือน รวมรำยได้สุทธิ ........................... บำทต่อเดือน 

 ธุรกิจส่วนตัว ช่ือสถำนประกอบกำร ........................................................................รำยได้ ............................. บำทต่อเดือน 

รำยละเอียด ................................................................................................................................................................................. 

 ลูกจ้ำงบริษัทเอกชน รำยได้ ......................................... บำทต่อเดือน 

รำยละเอียด (ต ำแหน่ง/สถำนะ) ................................................................................................................................................... 

 เกษตรกร ระบรุำยละเอียด ............................................................................รำยได้ .....................................บำทต่อเดือน 
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เป็นเจ้ำของที่ดิน .............................................ไร่ เช่ำที่ดินท ำกำรเกษตร ...........................ไร่ ค่ำเช่ำ .....................บำทต่อเดือน 

 แรงงำนรับจ้ำง รำยได้ต่อเดือน .............................บำท 

รำยละเอียด .......................................................................................... 

รำยได้จำกแหล่งอื่น ......................................................................... รำยได้ต่อเดือน ...............................................บำท 

รำยได้รวมของบิดำ ...................................... บำท 

*** ข้อความมีความจ าเป็นต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ โปรดกรอกอย่างละเอียด *** 

 2.6 จ านวนพ่ีน้อง (รวมนิสติ) .........................คน นิสติเป็นบตุรคนที่ .......................... 

 พี่น้องร่วมบิดำ – มำรดำ จ ำนวน ........................ คน  พี่น้องต่ำงบิดำ-มำรดำ จ ำนวน .....................คน 

 พี่น้องที่บิดำ – มำรดำต้องอุปกำระ จ ำนวน .......................... คน  พี่น้องที่บิดำ – มำรดำต้องอปุกำระระหว่ำง
มัธยมศึกษำ – ปรญิญำตรี จ ำนวน ...................... คน 

 2.7 รายละเอียด พ่ีน้องทั้งหมด มีดังนี้ 

คนท่ี เพศ อำย ุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ ต ำแหน่ง/ยศ สถำนท่ีท ำงำน รำยได้ต่อเดือน 
        
        
        
        

 

3.ความจ าเป็นในการขอรับทุน (ระบุให้ละเอียดชัดเจน หากมีเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมสามารถแนบมาได้) 

3.1 ............................................................................................................................................................................................... 

3.2 ................................................................................................................................................................................................ 

3.3……………………………………………………..............................................................................................................

3.4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลที่ใหไ้ว้เป็นควำมจริงทุกประกำร หำกทำงมหำวิทยำลยัตรวจพบข้อมลูที่เป็นเท็จ ข้ำพเจ้ำ
ยินดีให้ตัดสิทธ์ิกำรอยู่หอพักทันที 

 

 

       ลงช่ือ .............................................................. ผูส้มัคร 

        วันท่ี .............................................. 
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