
 
ใบสมัครพักอาศัยในหอพัก 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว  
 

ส่วนที่  1 ข้อมูลผู้สมัคร 
  ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว)………………………………………….…..………ชั้นปีที่.........รหัสประจ าตัวนิสิต............………… 
คณะ…………………………………………………………………..………….……………………สาขา........................................................................ 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก (ที่บ้าน) เลขท่ี……………….…ซอย…………………………………ถนน………….…………………….……………… 
หมู่ที…่……..………ต าบล……………………….………………อ าเภอ……………………………………..จงัหวัด…………………………….………………… 
รหัสไปรษณีย์……………………………..หมายเลขโทรศัพทท์ี่ติดต่อได้……………………………………………………..….…………………………….. 
อาจารย์ที่ปรึกษา...........................................................................................  
ขอเข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  หอพักชาย อัตรา 5,100 บาท ค่าประกันของเสียหาย 650 บาท (จะได้รับค่าประกนัคืนต่อเมื่อนิสติปฏิบตัิตามสญัญา) 
  หอพักหญิง อัตรา 5,100 บาท ค่าประกันของเสียหาย 650 บาท (จะไดร้ับค่าประกนัคืนต่อเมื่อนิสติปฏิบตัิตามสญัญา) 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................................. ........................................................................................                                           
                                                                                                    

    ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยครบ ๑ ปีการศึกษา(ภาคต้นและภาคปลาย) และจะ
ปฏิบัติตามระเบียบหอพักนิสิตและระเบียบข้อบังคับอ่ืนของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนิสิตทุกประการ และ
ข้าพเจ้าจะไม่น าทรัพย์สินมีค่าหรือเงินจ านวนมาก ไปเก็บไว้ภายในหอพักนิสิตโดยเด็ดขาด หากสูญหายข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการแต่อย่างไร 
        ลงชื่อ…………….………………………………….…(นิสิต) 
                      ……….../……………./……….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
ส่วนที่  2 หลักฐานการสมัคร 
   รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป (ชุดนิสติ) 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวนสิิต จ านวน ๑ ฉบับ (เฉพาะนิสิตช้ันปทีี ่2 - 4 ) 
   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ผู้ปกครองที่ลงนามในข้อตกลงการพักอาศัยฯ) จ านวน ๑ ฉบับ 
   ข้อตกลงการพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลยับูรพา จ านวน ๑ ฉบับ 

 ใบประวัตินิสติหอพัก 
 หลักฐานแสดงถึงประวิติการรบัวัคซีนป้องกันโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนิสติผู้เข้าพัก  
      จ านวน 2 เข็ม นิสิตสามารถพิมพ์ข้อมูลได้จากแอพลิเคช่ันหมอพร้อม 

 

   ลงชื่อ………………………………………..เจ้าหน้าที่งานหอพักผู้รับสมัคร 
         (……………………………………….)               

ลงชื่อผู้รับช าระเงินค่าหอพักนิสิตปีการศึกษาท่ี 1/............ 
 

(ลงชื่อ).............................................ผู้รับเงิน 
(.............................................) 

นักวิชาการเงินและบัญชี 
.........../........./.......... 

เล่มที่...............เลขที่.................../เล่มที่...............เลขที่............... 
 

ลงชื่อผู้รับช าระเงินค่าหอพักนิสิตปีการศึกษาท่ี 2/............ 
 

(ลงชื่อ).............................................ผู้รับเงิน 
(.............................................) 

นักวิชาการเงินและบัญชี 
.........../........./.......... 

เล่มที่...............เลขที่.................. 
 

 ชั้นปีที่ 1  (นิสิตใหม่) 
 ชั้นปีที่ 2 
 ชั้นปีที่ 3 
 ชั้นปีที่ 4 

 

ปีการศึกษา................. 

□ นิสิตทุน................................... 

นิสิตได้รับกญุแจและคีย์การ์ดแล้ว  
 

ลงช่ือ....................................(นิสิต) 
วันท่ี........................................ 
หมายเหตุ : ลงชื่อหลังจากได้รับกุญแจ
และคีย์การ์ดเรียบร้อยแลว้เท่านั้น 

 ตรวจหาเชื้อโควดิ-19 (ATK)  
      ในวนัรายงานตวัเขา้หอพกัเรยีบรอ้ย 
 ตรวจหาเชื้อโควดิ-19 (ATK)  
      หลงัวนัรายงานตวัเขา้หอพกั 7 วนั 
 



 
 

 
 
 

ใบประวัตินิสิตหอพัก  
หอพัก  นิสิตชาย  นสิิตหญิง  

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ข้อมูลส่วนตัว ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว).................................................................................................ชื่อเล่ น.............................
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ)...................................................E - Mail..............................................................................................
นิสิตชั้นปีที่..........รหัสประจ าตัวนิสิต.....................คณะ....................................................สาขาวิชา ................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด.........../............../.............. อายุ.................ปี สัญชาติ...................................ศาสนา..............................................
เลขประจ าตัวประชาชน ---- โรคประจ าตัว..................................................................................
ประวัติการแพ้ยา.............................................................................................................. ................................................................
ที่อยู่ตามภูมิล าเนาเดิม เลขที่.......................หมู่.................ต าบล.............................................อ า เภอ..............................................
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์.................................. 
บิดาชื่อ.............................................................อาชีพ......................................หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน/มือถือ)..............................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขท่ี.......................หมู่.................ต าบล............................................อ าเภอ.................................... ..........
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์.................................. 
มารดาชื่อ.........................................................อาชีพ......................................หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน/มือถือ)......... .....................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขท่ี.......................หมู่.................ต าบล.............................. ..............อ าเภอ..............................................
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์.................................. 
สถานภาพการสมรสบิดา,มารดา   อยู่ด้วยกัน  หย่าร้าง  บิดาถึงแก่กรรม  มารดาถึงแก่กรรม 
นิสิตมีพ่ีน้อง (รวมตนเอง).............คน นิสิตเป็นบุตรคนที่..............พ่ีน้องที่ก าลังศึกษาอยู่(รวมตนเอง)............คน 
ชื่อผู้อุปการะ(กรณีไม่ใช่บิดา,มารดา) ..........................................................................อาชีพ........................ ................................
เกี่ยวข้องเป็น......................หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน/มือถือ)..............................ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขท่ี..............................
หมู่...........ต าบล.....................................อ าเภอ...... ...................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์................
ยานพาหนะที่น ามาใช้ในหอพัก  ไม่มี  มี คือ....................................ยี่ห้อ..................................ทะเบียน...................... .........  

1. ข้าพเจ้า.......................................................................รหสัประจ าตัวนิสิต...................ขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าจะอยู่
หอพักนิสิตตลอด 1 ปีการศึกษา คือ ในภาคต้นและภาคปลาย ของปีการศึกษา................ 
  2. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหอพักนิสิต และระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนของมหาวิทยาลัย
บูรพาท่ีเกี่ยวข้องกับนิสิตทุกประการ 

3. ข้าพเจ้าจะไม่น าทรัพย์สินที่มีค่าหรือเงินจ านวนมาก ไปเก็บไว้ภายในหอพักโดยเด็ดขาด หากสูญหาย ข้าพเจ้าจะไม่
เรียกร้องให้หอพัก และมหาวิทยาลัยด าเนินการแต่อย่างไร 
 

* ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการ* 
 
 

ลงช่ือ..........................................นิสิต 
                                                                                                          วันที่........./........./......... 

รูปสีขนาด 
1 นิ้ว 

 (ชุดนิสิต) 

ปีการศึกษา.............. 



 
 

 
 
 

ข้อตกลงการพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 

วันที่..................................................... 
 

 ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล นิสิต).............................................................................รหัสประจ าตัวนิสิต............................. 

คณะ................................................................................หมายเลขโทรศัพท์..................................ได้ท าข้อตกลงการเข้าพักใน
หอพักมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตลอดปีการศึกษา 2564 (ภาคต้นและภาคปลาย) โดยข้าพเจ้าได้รับทราบ
เจตนารมณ์ตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ค่า
บ ารุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก วิทยาเขตสระแก้ว และขอจ านงและยินยอมเข้าพักในหอพักท่ี
มหาวิทยาลัยฯ จัดให้ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด โดยข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์เข้าพักในหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ภาคต้น ปีการศึกษา...............
หอพักนิสิต  ชาย  หญิง  

ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง)................................................................................เกี่ยวข้องเป็น.......................... 

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ บ้านเลขที่.......................หมู่.............ถนน............................................. ....... 

แขวง/ต าบล.................................................เขต/อ าเภอ............................................จังหวดั..... ........................................ 

รหัสไปรษณีย์................................................เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้.................................. ................................. 

 หนังสือฉบับนี้ท าขึ้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานรับรองว่า 
๑. ผู้ปกครองยินยอมให้นิสิตในปกครองผู้นี้พักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยฯ  

ตลอดปีการศึกษา .................... (ภาคต้นและภาคปลาย) 
๒. ผู้ปกครองจะดูแลว่ากล่าวตักเตือนและอบรมสั่งสอนให้นิสิตผู้นี้ปฏิบัติตามระเบียบ/ประกาศหอพักนิสิต  

และระเบียบข้อบังคับ/ประกาศอ่ืน ของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เก่ียวข้องกับการเป็นนิสิตทุกประการ 
๓. ผู้ปกครองจะห้ามมิให้นิสิตในปกครองผู้นี้ น าทรัพย์สินมีค่าหรือเงินสดไปเก็บไว้ภายในหอพักโดยเด็ดขาด 

หากสูญหายผู้ปกครองและนิสิตในปกครองจะไม่เรียกร้องให้มหาวิทยาลัยด าเนินการแต่อย่างใด 
๔. หากนิสิตติดค้างช าระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหอพัก ได้แก่ ค่าบ ารุงหอพัก ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า และค่า

วัสดุและครุภัณฑ์ช ารุดเสียหาย ผู้ปกครองยินดีรับผิดชอบช าระหนีสินตามอัตราที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
 

ลงชื่อ....................................................นิสิต   ลงชื่อ....................................................ผู้ปกครอง 
  (.............................................................)               (............................................................) 
 

ลงชื่อ....................................................พยาน  ลงชื่อ....................................................... 
  (.............................................................)               (รองศาสตราจารย์ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค) 

                        เจ้าหน้าที่หอพักนิสิต  ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว ปฏิบัติการแทน 
                                                                  อธกิารบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 


