ใบสมัครเลขที………………
สัมภาษณ์วนั ที........../......................../…………………….
สําหรับกรรมการ

ใบสมัครขอเข้ าพักในหอพักพวงชมพู
สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปี การศึกษา…………………. เลขทีห้ องพัก....................

*** ให้ นิสิตกรอกข้ อมูลด้ วยตัวบรรจงอย่ างละเอียด และใส่ เครืองหมาย √ลงในช่ อง

รู ปถ่าย
ขนาด 1 นิว

หน้ าข้ อความทีเลือก ***

1. ข้ อมูลทัวไป
เลขประจําตัวประชาชน ………………………………………………………………
ชือ - นามสกุล …………………………………………… . ชือเล่น …………………
เลขประจําตัวนิสติ ………………………………………คณะ……………………..……..ชันปี ที ……..เกรดเฉลียสะสม (GPAX) ……….
เบอร์ โทรศัพท์ทีติดต่อนิสติ ได้ ………………….…………...……Email……....………………............……………………………………..……..
ล่าสุดเคยพักหอชือ........................................................ มีบ้านญาติในกทม. เบอร์ โทรติดต่อ...................................................
ทีอยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที …………………หมูท่ ี ………… ชือหมูบ่ ้ าน …………………………………… ซอย…………………………
ถนน …………………...……. ตําบล …………..……...……… อําเภอ ………………...…..…...………. จังหวัด ………….……………………
รหัสไปรษณีย์ ………..……. โทรศัพท์บ้าน…..………..….………….ศาสนา ……………มีของส่วนตัว
มาก
น้ อย
วันที / เดือน / ปี เกิด ………………..………. หมูเ่ ลือด ………… มีโรคประจําตัว คือ ………………………… เป็ นภูมิแพ้ ..................
ทีอยู่ปัจจุบัน (ทีพักอาศัยทีอยูใ่ นเขตกรุงเทพ และปริ มณฑล)……………………………………………………………………………………

2. ข้ อมูลบิดา - มารดา / ผู้อุปการะดูแล
2.1 บิดา/ ผู้อุปการะดูแลชาย ชือ……...………………………………...อายุ…………..ปี ปั จจุบนั
มีชีวิต
เสียชีวิต
อาชีพปั จจุบัน
รับราชการ
รัฐวิสาหกิจ
บริ ษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกร
ไม่มี
อืน ๆ
ทีอยูป่ ั จจุบนั …………………………………………………………………………………………เบอร์ โทรศัพท์…………………………….…......
ชือบริ ษัท / สถาบัน..........................................................ตําแหน่ง …………….………………...… รายได้ เฉลียต่อเดือน ……………… บาท
มีชีวิต
เสียชีวิต
2.2 มารดา/ผู้อุปการะดูแลหญิง ชือ ……….…………………………….อายุ…………..ปี ปั จจุบนั
อาชีพปั จจุบัน
รับราชการ
รัฐวิสาหกิจ
บริ ษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกร
ไม่มี
อืน ๆ
ทีอยูป่ ั จจุบนั …………………………………………………………………………………………เบอร์ โทรศัพท์…………………………….…......
ชือบริ ษัท / สถาบัน..........................................................ตําแหน่ง …………….………………...… รายได้ เฉลียต่อเดือน ………….….. บาท
3. ภูมิลาํ เนา ให้ ตอบตามทีอยู่ในสําเนาทะเบียนบ้ าน หากไม่ ตรงกับความเป็ นจริง ให้ อธิบายท้ ายข้ อทีเลือก
กรุงเทพฯ
ปทุมธานี นนทบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม
ราชบุรี เพชรบุรี ชลบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม อยุธยา
จังหวัดชายแดน ภาคเหนือ อิสาน ใต้ ระบุ.............................
อืนๆ ระบุ.......................................
4. วัตถุประสงค์ ในการเข้ าพัก (ระบุทีสําคัญทีสุดสําหรับตัวท่ าน เพียงข้ อเดียว และให้ อธิบายเหตุผลข้ อทีเลือก)
ข่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว
เป็ นนักกิจกรรมและมีตําแหน่งทีต้ องรับผิดชอบ
เรี ยนพิเศษ
เสียค่าใช้ จ่ายหรื อเวลาในการเดินทางมาก
ทํากิจกรรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
มีอนั ตรายในระหว่างการเดินทาง
ทําโปรเจคเกียวกับสาขาทีเรี ยน
อืนๆ ระบุ......................
คําบรรยาย..........................................................................................................................................................................................

5. สถานภาพสมรสของผู้ปกครอง
อยูด่ ้ วยกัน
หย่าร้ าง
แยกกันอยู่
กรณีหย่ าร้ างนิสิตอาศัยอยู่กับ
บิดา
มารดา
ผู้อปุ การะ (เกียวข้ องเป็ น) .....................…………………
นิสิตมีพีน้ องจํานวน ……… คน
ทํางานแล้ ว……….คน
ศึกษาอยู่……..คน
มีพีน้ องพักในหอ
ในกรณีฉุกเฉินให้ ติดต่ อ
บิดา
มารดา
ผู้ปกครอง ชือ …………….......…………………………..
ทีอยู่ …………………………………………………………………………………………………………….โทร ………….…………………..

6. การแจ้ งความจํานงขอห้ องพัก
ข้ าพเจ้ าได้ รับทราบอัตราค่าเช่าห้ องพัก ค่าสาธารณูปโภค และรับทราบระเบียบการเข้ าพัก และได้ แจ้ งให้ แก่ผ้ ปู กครองทราบแล้ ว
จึงแจ้ งความจํานงจองห้ องพักดังนี
6.1 ข้ าพเจ้ ามีความสนใจห้ องพักดังต่อไปนี (กรณีเลือกมากกว่า 1 ข้ อ ให้ ระบุลาํ ดับการเลือกด้ วย)
ประเภทห้ องพัก 4 คน
ต้ องการเป็ นลําดับที……………
ประเภทห้ องพัก 2 คน
ต้ องการเป็ นลําดับที……………
ประเภทห้ องพัก 1 คน (มีเฉพาทีะหอหญิง)
ต้ องการเป็ นลําดับที……………
หมายเหตุ ห้ องพัก 1 คนมีเพียง 19 ห้ อง ผู้ทีเข้ าใหม่อาจต้ องพักห้ องคูร่ อไปก่อนจนกว่าห้ องเดียวจะว่าง
6.2 เพือนร่วมห้ อง กรณีเลือกห้ องพักประเภท พัก 2 คนหรื อ 4 คน ได้ เลือกเพือนร่วมห้ องพักเอาไว้ แล้ ว คือ
1. ชือ………………………………………………………..….….. คณะ………………………….
2. ชือ………………………………………………………..….….. คณะ………………………….
3. ชือ………………………………………………………..….….. คณะ………………………….
6.3 ให้ หอพักเป็ นผู้จดั ให้ โดยมีความต้ องการเพือนร่วมห้ อง ตามลําดับ คือ (ให้ เรี ยงลําดับตามต้ องการดังต่อไปนี)
…… ชันปี เดียวกัน
…… คณะเดียวกัน
…… อยูต่ า่ งคณะ
…… อยูภ่ มู ิภาคเดียวกัน …… ให้ ทางหอพักจัดให้
ข้ าพเจ้ าได้ แนบเอกสารประกอบการสมัครดังนี (เซ็นรับรองสําเนาทุกหน้ า)
รู ปถ่ายขนาด 1 นิว จํานวน 1 รู ป (ติดมุมบนหน้ าแรก)
สําเนาทะเบียนบ้ าน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

สําเนาบัตรประจําตัวนิสิต (เฉพาะนิสิตปั จจุบนั )
สําเนาผลการเรี ยน (เฉพาะนิสิตปั จจุบนั )
หลักฐานผลการสอบเข้ ามหาวิทยาลัย (เฉพาะนิสิตใหม่)

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ าข้ อมูลทีให้ ไว้ เป็ นความจริงทุกประการ หากทางฝ่ ายหอพักฯ หรือทางมหาวิทยาลัยตรวจพบข้ อมูล
ทีเป็ นเท็จ ข้ าพเจ้ ายินดีให้ ตัดสิทธิการอยู่หอพักในทันที และจะต้ องรับการพิจารณาทางด้ านวินัยนิสิตต่ อไป
ข้ าพเจ้ ายอมรับเงือนไข เรืองสิทธิการพักของนิสิตหอพักจะถูกพิจารณาพักปี ต่ อปี และนิสิตต้ องเข้ าพักอย่ างตํา 3 เดือน
การย้ ายออกต้ องแจ้ งล่ วงหน้ า 30 วัน (ก่ อนเดือนทีย้ ายออก) และ รับทราบกฏระเบียบการพักจากประกาศทีติดไว้ แล้ ว
ลงชือ ………………………………………………ผู้สมัคร
วันที ..…………./…..………….…../………...……
สําหรับเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายหอพัก
*** เข้ าพักใหม่ ***
วันทีโอนเงิน …………………
*** การย้ ายห้ อง ***
1 วันทีโอนเงิน …………………
2 วันทีโอนเงิน …………………
*** การย้ ายออก ***

จํานวนเงิน ……………...………... บาท

วันทีเข้ าพัก ………………….. เลขห้ อง ……………………….

จํานวนเงิน ……………...………... บาท
จํานวนเงิน ……………...………... บาท
วันทีย้ ายออก ………………………….

เลขห้ องเดิม ………………… เลขห้ องใหม่ ………………….
เลขห้ องเดิม ………………… เลขห้ องใหม่ ………………….

