
 
 
 

 
                                     ใบสมัคร 
                       ทุนอาหารกลางวัน ประจ าปี 2560 
 
  ทุนอาหารกลางวันเป็นทุนท่ีสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดให้มีข้ึนส าหรับนิสิตท่ีมีความขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างยิ่ง ให้ได้รับอาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพ
และถูกหลักโภชนาการ เพ่ือสนับสนุนให้นิสิตสามารถศึกษาเล่าเรียนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ได้อย่างเต็มท่ี โดยสมาคมฯ จะจัดสรรให้นิสิตท่ีประพฤติดีและมีความจ าเป็นอย่างมากเท่านั้น 

1. ช่ือ นาย / นางสาว ................................................... นามสกุล .......................................... อายุ .........ปี   
เลขประจ าตัวนิสิต ................................  คณะ .................................................................ช้ันปีที่ .............  
มือถือ ........................................    E-mail  :   …………………………………………………………..……………… 
  นิสิตมีโรคประจ าตัว คือ ................................... แพ้ยา ......................................... กรุ๊ปเลือด ............. 
ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา .................................................................. ผลการศึกษา  (เฉล่ียสะสม) ………………. 

2. วัน เดือน ปีเกิด  วันที่ ......... เดือน ........................... พ.ศ................  สถานที่เกิด  .................................
 สัญชาติ .............  

  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน   เลขที่ .. . .. .. . .. .. . .. หมู่ที่ .. . .. .. . . ซอย ...... .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .                     
ถนน ............................... หมู่บ้าน ..................................... ต าบล/แขวง .............................................     
อ าเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ .................... 

  ที่อยู่ปัจจุบัน   เลขที่ .......... หมู่ที่ ......... ซอย................................... ถนน ......................................... 
หมู่บ้าน ........................... ต าบล/แขวง ......................................อ าเภอ/เขต ..........................................
จังหวัด .................. รหัสไปรษณีย์ .............  โทรศัพท์ .................................มือถือ .................................  
  พี่น้องร่วมบิดา - มารดาเดียวกัน (รวมนิสิตด้วย)  .................. คน   นิสิตเป็นคนที่ ...................... 

พี่คนที่ 1 ท างาน.................................................................................. รายได.้.........................บาท 
พี่คนที่ 2 ท างาน.................................................................................. รายได.้.........................บาท 
(หากมีมากกว่า 2 คน ให้นิสิตเขียนเพิ่มเติม)  .................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ขณะนี้นิสิตพักอยู่กับ............................................... 
ที่พักเป็น     ตนเอง      บ้านเช่า      บ้านญาติ      หอพักจุฬาฯ     หอพักเอกชน   
 

 
รูปถ่าย 

ขนาด  1  น้ิว 

2  รูป 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
ทุนอาหารกลางวัน 

 
 
 
(ลงช่ือ) ..........................................  
.................................................. 
   
.........................................................
................. 
 (..........................................
.......................)      วันท่ี 
.................................................... 
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3. ช่ือ บิดา  นาย  .......................................... นามสกุล ..................................................... อายุ ............. ปี  
  ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ............... หมู่ที่ ........... ซอย ................................ ถนน ...................................... 
หมู่บ้าน ................................. ต าบล/แขวง ...................................อ าเภอ/เขต .........................................
จังหวัด ...................... รหัสไปรษณีย์ ................  โทรศัพท์ ............................ โทรสาร ............................ 

 มือถือ .................................  

  สถานที่ท างาน ช่ือองค์กร...................................................................................อาชีพ ........................ 
ต าแหน่ง............................................................. รายได้ต่อเดือน ............................ บาท   (พร้อมหนังสือ
รับรองยกเว้นกรณีที่เป็นเกษตรกร) 

4. ช่ือ มารดา นาง  .............................................. นามสกุล.................................................อายุ .............. ปี 
  ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ............. หมู่ที่ ......... ซอย ..................................... ถนน ..................................... 
หมู่บ้าน ................................. ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต ......................................... 
จังหวัด ...................... รหัสไปรษณีย์ ................  โทรศัพท์ ..................................โทรสาร...................................มือถือ ...................................  

  สถานที่ท างาน ช่ือองค์กร......................................................................อาชีพ .......................ต าแหน่ง
................................... รายได้ต่อเดือน ................. บาท (พร้อมหนังสือรับรองยกเว้นกรณทีี่เป็นเกษตรกร) 

5. ช่ือ-สกุล ผู้อุปการะที่มิใช่บิดา-มารดา  ............................................................................ อาย ุ........... ปี 
  ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ .............. หมู่ที่ ............ ซอย ..................................... ถนน ................................ 
หมู่บ้าน ......................   ....... ต าบล/แขวง ..............  ....................อ าเภอ/เขต ....................................... 
จังหวัด ........................ รหัสไปรษณีย์ ...............  โทรศัพท์ ...........................มือถือ .................................  

  สถานที่ท างาน ช่ือองค์กร......................................................................อาชีพ ...................... ต าแหน่ง
............................. รายได้ต่อเดือน ..................... บาท (พร้อมหนังสือรับรองยกเว้นกรณีที่เป็นเกษตรกร) 

6. ประวัติการได้รับทุน  

สถานศึกษา 
ทุนของสถาบัน หรือทุนอื่น ๆ 

ที่เคยได้รับ 
จ านวนเงิน กิจกรรมที่เคยท า 

มัธยม 

ปลาย 

โรเรียน............................ 

จังหวัด ............................ 

   

   

จุฬาฯ 

ชั้นปีที่  ...................... 

ชั้นปีที่  ...................... 

ชั้นปีที่  ..................... 
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7. ความสามารถพิเศษ       
       ........................................................................................................................................................ ....... 
........................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                
........................................................................................................................................................................ 

8. เหตุผลในการขอรับทุน
................................................................................................................................................................ 

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

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

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

9. หากได้รับทุนฯ ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบในการรับประทานอาหารทุกประการ และจะ
มาช่วยงานในกิจกรรมอย่างน้อย 2 กิจกรรมต่อปี ระบุกิจกรรมที่สามารถมาช่วยงานได้ (อย่างน้อย   
2 กิจกรรม) 

      งานคืนเหย้าชาวจุฬาฯ (26 มีนาคมของทุกปี)      งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-มธ.  
      งานสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติฯ                    อื่นๆ เช่น ประชุม งานจัดเล้ียง สโมสรฯ 
      หรืองานที่สมาคมฯ มอบหมาย                   
 .................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
    ................................................................................................................................................................... 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากพบว่าไม่เป็นความจริง 
ข้าพเจ้ายินดีให้คณะกรรมการตัดสิทธิการให้ทุนอาหารกลางวันทันที 

                                                  ลงช่ือ ............................................................ ผู้ขอรับทุน                                                

                                                            วัน.........เดือน..................... พ.ศ..........  

                                                       

         

                                                                  
  
                                      
 

ค าเตือน   นิสิตต้องแนบหลักฐานให้ครบตามที่ก าหนด มิฉะนั้นสมาคมฯ จะไม่รับพิจารณา  

หลักฐานประกอบการขอรับทุนฯ 
1. รูปถ่ายนิสิต ขนาด 1 น้ิว จ านวน 2 รูป   (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. ส าเนาบัตรประชาชน-ส าเนาบัตรนิสิต จ านวน 1 ชุด  (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
3. หลักฐานรับรองรายได้ผู้ปกครองจากหน่ายงานต้นสังกัด  จ านวน 1 ชุด 
 

 


