
 
 

 
 

ใบสมัครโครงการกระทิงแดง U Project ป 3 
 

ชื่อโครงการ ................................................................................................................................................. 

สมัครเขารวมโครงการ “กระทิงแดง U Project” ในสาขา (เลือกไดเพียง 1 สาขา) 
1) เกษตรกรรม  : เปนโครงการสนับสนุนเกษตรกรไทยใหเกิดความย่ังยืนในวิถีชีวิต  

2) การศึกษาหรือวัฒนธรรม : เปนโครงการสรางเสริมทักษะการพัฒนาศักยภาพดานการศึกษาหรือวัฒนธรรม 

3)   การแพทยและสาธารณสุข    : เปนโครงการสงเสริมใหคนไทยมีสุขภาพกาย และสุขภาพใจท่ีดี 

4)   นวัตกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชน : เปนโครงการสรางสรรคนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ และเทคโนโลยี 
                                                    ในดานอตุสาหกรรมและการผลิตเพื่อพัฒนาวิสาหกจิชุมชน 
    

ขอมูลกลุมและสมาชิก 

 
 ชื่อกลุม …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 หนวยงาน / ภาควิชา / คณะ ……………………………………………………………………………………... 
 

สถาบันการศึกษา  ……………………………………………………………………………………………….. 

 อาจารยท่ีปรึกษา 
ชื่อ - สกุล ................................................................... ตําแหนง …………………………..………….. 
หนวยงาน/ภาควิชา …….………………………………………………………………………………….. 
สถาบันการศึกษา  ………………………………………………………………………………………… 
โทรศัพท  ...........................................................   แฟกซ  ............................................................... 
โทรศัพทมือถือ ................................................  อีเมล ..................................................................... 
 
 
 
 

สําหรับเจาหนาที่
 

 

ใบสมัครเลขที่ ……..…………………………………. 

วันที่ …….………..………………………………….…



 กลุมมีสมาชิกจาํนวน ……..……... คน ดังน้ี 

ผูประสานงานหลักของกลุม 

1. ชือ่-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ………………………................................ ชื่อเลน  .........................................  
ท่ีอยูท่ีติดตอได ……………………………………………………………………………………………………….. 
เบอรโทรศัพทมือถือ .........................................  อีเมล ................................................................................... 
กําลังศึกษาอยูในระดับ ....................... ป ………… คณะ ...............................................................................   
สาขา/วชิาเอก ………………………………………………….. ชื่อสถาบัน ........................................................  
ประสบการณดานงานอาสา / การทําโครงการ  .................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
แนวคิดการทํางานเพื่อสังคม ...........................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 

 
2. ชือ่-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ………………………................................ ชื่อเลน  .........................................  
ท่ีอยูท่ีติดตอได ……………………………………………………………………………………………………….. 
เบอรโทรศัพทมือถือ .........................................  อีเมล ................................................................................... 
กําลังศึกษาอยูในระดับ ....................... ป ………… คณะ ...............................................................................   
สาขา/วชิาเอก ………………………………………………….. ชื่อสถาบัน ........................................................  
ประสบการณดานงานอาสา / การทําโครงการ  .................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
แนวคิดการทํางานเพื่อสังคม ...........................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 

 
3. ชือ่-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ………………………................................ ชื่อเลน  .........................................  
ท่ีอยูท่ีติดตอได ……………………………………………………………………………………………………….. 
เบอรโทรศัพทมือถือ .........................................  อีเมล ................................................................................... 
กําลังศึกษาอยูในระดับ ....................... ป ………… คณะ ...............................................................................   
สาขา/วชิาเอก ………………………………………………….. ชื่อสถาบัน ........................................................  
ประสบการณดานงานอาสา / การทําโครงการ  .................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
แนวคิดการทํางานเพื่อสังคม ...........................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  



 

 
4. ชือ่-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ………………………................................ ชื่อเลน  .........................................  
ท่ีอยูท่ีติดตอได ……………………………………………………………………………………………………….. 
เบอรโทรศัพทมือถือ .........................................  อีเมล ................................................................................... 
กําลังศึกษาอยูในระดับ ....................... ป ………… คณะ ...............................................................................   
สาขา/วชิาเอก ………………………………………………….. ชื่อสถาบัน ........................................................  
ประสบการณดานงานอาสา / การทําโครงการ  .................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
แนวคิดการทํางานเพื่อสังคม ...........................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  

 

(ถามีสมาชิกมากกวา 4 คน  สามารถถายเอกสารและกรอกขอมูลสมาชิกเพิ่มเตมิได) 
 
ทานทราบขาวโครงการกระทิงแดง U Project ป 3 (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

O โปสเตอร 
O มหาวิทยาลัย , อาจารย 
O เว็บไซต (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………………... 
O อื่นๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................................................... 
 

 รายการตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร 
O ใบสมัคร จํานวนท้ังหมด ................ หนา 
O เอกสารรายละเอียดโครงการ จํานวน .............. หนา 

 

ลงชื่อ ……………………………………………      ลงชือ่ …………………………………………  

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

              ผูประสานงานโครงการ       อาจารยท่ีปรึกษาโครงการ 

 
หมายเหต ุ: สงใบสมัคร พรอมรายละเอียดโครงการ ทางไปรษณียมาท่ี  : 

โครงการกระทิงแดง U Project 
บริษัท เคร่ืองด่ืมกระทิงแดง จาํกัด  แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม 
เลขท่ี 288 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม : คุณจุฑาพันธ   อุไรลักษมี   โทร. 092-2538273 



 
(ราง)รายละเอียดโครงการ 

 
โครงการ............................................................................ 

วันที่..........-.......... เดือน.......... พ.ศ. .......... 

ณ ................................................................................................................. 

 
 

ชื่อโครงการ  
.............................................................................................................................................. 

 
ที่มาและความสําคัญ (หลักการและเหตุผล) 

.............................................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
วัตถุประสงค 

1. .......................................................................................................................................... 
2. .......................................................................................................................................... 
3. .......................................................................................................................................... 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
1. ชื่อ ............................................... นามสกุล ....................................................................  

คณะ..............................................วิชาเอก.................................................ชัน้ป............... 
2. ชื่อ ............................................... นามสกุล ....................................................................  

คณะ..............................................วิชาเอก.................................................ชัน้ป............... 
3. ชื่อ ............................................... นามสกุล ....................................................................  

คณะ..............................................วิชาเอก.................................................ชัน้ป............... 
4. ชื่อ ............................................... นามสกุล ....................................................................  

คณะ..............................................วิชาเอก.................................................ชัน้ป............... 
 
 
 



กลุมเปาหมาย (กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน) 
1. .......................................................................................................................................... 
2. .......................................................................................................................................... 
3. .......................................................................................................................................... 

 
สถานที่ดําเนนิโครงการ 

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

.............................................................................................................................................. 
 
องคกร/เครือขายรวมดําเนินโครงการ 

มีองคกรรวมดําเนนิโครงการจํานวน .......... องคกร 
1. ชื่อองคกร .............................................................................................................. 
    บทบาท ................................................................................................................. 
    ผูแทน / ผูประสานงาน ............................................................................................ 
2. ชื่อองคกร .............................................................................................................. 
    บทบาท ................................................................................................................. 
    ผูแทน / ผูประสานงาน ............................................................................................ 
3. ชื่อองคกร .............................................................................................................. 
    บทบาท ................................................................................................................. 
    ผูแทน / ผูประสานงาน ............................................................................................ 
 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
- ระยะเวลาเตรียมงาน 

วันที่ .......... เดือน .......... - วันที่ .......... เดือน .......... พ.ศ. .......... 
- ระยะเวลาดําเนนิโครงการจริง 

วันที่ .......... เดือน .......... - วันที่ .......... เดือน .......... พ.ศ. .......... 
 

วิธีการดําเนนิโครงการ 
 กระบวนการดาํเนนิโครงการ 
 1. ............................................................................................................................. 
 2. ............................................................................................................................. 
 3. ............................................................................................................................. 
 4. .............................................................................................................................. 
 5. .............................................................................................................................. 



 
 กิจกรรมในโครงการ 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค ขั้นตอนการดําเนินงาน กลุมเปาหมาย 
    
    
 
 
 แผนการดําเนนิกิจกรรม 
 

รายละเอียดกิจกรรม ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม (เดือน) 
(เดือน) (เดือน) (เดือน) (เดือน) 

1     
2     
 
 
งบประมาณดําเนินโครงการ 
 

ลําดับที ่ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ (บาท)

1. 
ชื่อกิจกรรม……………………………..
-หมวดคาใชจาย 1 
-หมวดคาใชจาย 2 

 

2. 
ชื่อกิจกรรม……………………………..
-หมวดคาใชจาย 1 
-หมวดคาใชจาย 2 

 

3. 
ชื่อกิจกรรม……………………………..
-หมวดคาใชจาย 1 
-หมวดคาใชจาย 2 

 

 รวมทั้งสิ้น (บาท)  

 
 
 
 
 



ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. .......................................................................................................................................... 
2. .......................................................................................................................................... 
3. .......................................................................................................................................... 

 
การประเมินผลโครงการ (วิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ) 

1. .......................................................................................................................................... 
2. .......................................................................................................................................... 
3. .......................................................................................................................................... 

 
ภาคผนวก (ภาพถาย แบบแปลน ฯลฯ) 


