
 
 

ข้อมูลหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
ส ำหรับนิสิตใหม่  ชั้นปีที่ ๑  ปีกำรศึกษำ 256๑ 

                                                   ....................................................... 
 ค ำชี้แจงของงำนกิจกำรนิสิตนี้ จัดท ำข้ึนเพื่อให้ข้อมูลของงำนกิจกำรนิสิตแก่นิสิตใหม่ ชั้นปีที่ ๑ ปีกำรศึกษำ 256๑ 

หอพักของมหำวิทยำลัยบูรพำ (วิทยำเขตจันทบุรี) 
 เป็นสถำนที่ท่ีมหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี จัดเพ่ือให้นิสิตได้มีที่อยู่อำศัยที่เอ้ือต่อกำรศึกษำเล่ำเรียน 
สะดวกสบำยไม่ต้องเดินทำงไกล เปิดโอกำสให้นิสิตได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองในกำรใช้ชีวิตในมหำวิทยำลัยและในสังคม 

๑.ข้อมูลหอพักของมหำวิทยำลัยบูรพำ (วิทยำเขตจันทบุรี) ท่ีจัดไว้ส ำหรับนิสิตชั้นปีท่ี ๑ ดังนี้ 
 

หอพัก 
พัก

ห้องละ 
พื้นที่ห้อง 
(ตรม.) 

ค่ำหอพัก/คน/ภำคเรียน รวม 
ค่ำบ ำรุง
หอพัก 

ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ *ค่ำประกัน
ของเสียหำย 

หอพัก ๒ ส ำหรับนิสิตชำย   
(อำคำร ๓ ชั้น) 
ห้องธรรมดำ (ห้องน้ ำรวม) 

๔ ๕๒ ๔,๐๐๐ เหมำจ่ำย 
๕๐๐ 

เหมำจ่ำย 
๕๐๐ 

๕๐๐   ๕,๕๐๐ 

หอพัก ๑ ส ำหรับนิสิตหญิง   
(อำคำร ๓ ชั้น) 
ห้องธรรมดำ (ห้องน้ ำรวม) 

๔ ๕๒ ๔,๐๐๐ เหมำจ่ำย 
๕๐๐ 

เหมำจ่ำย 
๕๐๐ 

๕๐๐   ๕,๕๐๐ 

หอพกั ๓ ส ำหรับนิสิตหญิง   
(อำคำร ๔ ชั้น) 
ห้องธรรมดำ (ห้องน้ ำในห้องพัก) 

๔ ๓๖ ๕,๐๐๐ เหมำจ่ำย 
๕๐๐ 

เหมำจ่ำย 
๕๐๐ 

๕๐๐   ๖,๕๐๐ 

หอพัก ๓ ส ำหรับนิสิตหญิง   
(อำคำร ๔ ชั้น) 
ห้องปรับอำกำศ (ห้องน้ ำในห้องพัก) 

๔ ๓๖ ๖,๐๐๐ **ตำม
หน่วย 

ที่ใช้จริง 

เหมำจ่ำย 
๕๐๐ 

๕๐๐   ๗,๐๐๐ 

 

*ส ำหรับนิสิตที่เข้ำพักห้องปรับอำกำศจัดเก็บเงินค่ำไฟฟ้ำตำมหน่วยที่นิสิตใช้จริงหน่วยละ ๖ บำท/ห้อง/เดือน  
 

๒.อุปกรณ์และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยในหอพัก 

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส่วนกลำงภำยในหอพัก  ได้แก่  
๑. เครื่องท ำน้ ำร้อน-น้ ำเย็น    ๒. โต๊ะรองรีดผ้ำ พร้อมเตำรีด 
๓. ตู้เย็น       ๔. เตำไมโครเวฟ 
๕. ห้องโทรทัศน์      ๖. ห้องอ่ำนหนังสือ 
๗. ระบบไฟฉุกเฉิน     ๘.ระบบดับเพลิง 
๙. ระบบรักษำควำมปลอดภัย กล้องวงจรปิด  ๑๐. ตู้น้ ำดื่มหยอดเหรียญ (เฉพำะหอพัก ๒) 
๑๑. จุดบริกำรสัญญำณอินเตอร์เน็ต    ๑๒. สถำนที่จอดยำนพำหนะ 

 ๑๓. โทรศัพท์สำธำรณะ     ๑๔. ตู้เติมเงินหยอดเหรียญ 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่จัดให้ในห้องพักนิสิตเฉพำะบุคคล  
๑. เตียงนอน พร้อมฟูกท่ีนอน ขนำด ๓ ฟุตครึ่ง  ๒. ตู้เสื้อผ้ำ  
๓. โต๊ะเขียนหนังสือ พร้อมเก้ำอ้ี  



 
-๒- 

 
 เครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ไม่อนุญำตให้น ำเข้ำไปใช้ในหอพัก 
 ๑. เครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ใช้ประกอบอำหำรทุกชนิด  ๒. ตู้เย็น 
 ๓. เครื่องไมโครเวฟ     ๔. หม้อหุงข้ำว 
 ๕. เตำแก๊สปิคนิค     ๖.เครื่องซักผ้ำ 
 

 หมำยเหตุ หำกนิสิตน ำเครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ไม่ได้รับอนุญำตเข้ำมำใช้ในหอพัก จะถูกยึดทันที่ตรวจพบและจะคืนให้เมื่อ   
          นิสิตจะกลับบ้ำนหรือย้ำยออกจำกหอพักเท่ำนั้น 
 

สิ่งท่ีนิสิตควรเตรียมมำ คือ ผ้ำปูที่นอน (ขนำดเตียง ๓ ฟุตครึ่ง) หมอน ปลอกหมอน พัดลม กุญแจล็อคห้องพัก 
(เฉพำะหอชำย และหอหญิง ๑) กุญแจล็อคตู้เสื้อผ้ำ กุญแจล็อคลิ้นชักโต๊ะเขียนหนังสือ และของใช้ส่วนตัว 
ที่จ ำเป็น   ศึกษำข้อมูลหอพัก ได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~office_student/ 
 

๓. บริกำรและสวัสดิกำรของหอพัก 
 ๑. เจ้ำหน้ำที่หอพัก ดูแลและให้บริกำรด้ำนสวัสดิกำรนิสิต ให้ค ำปรึกษำ 
 ๒. พนักงำนรักษำควำมปลอดภัยประจ ำหอพัก ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 ๓. พนักงำนท ำควำมสะอำดประจ ำหอพัก ปฏิบัติหน้ำที่ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
 ๔. ประตูหอพักเปิดเวลำ ๐๕.๓๐ น. และปิดเวลำ ๒๒.๓๐ น. 
 ๕. บริกำรยำสำมัญประจ ำบ้ำน 
 

นิสิตที่ประสงค์จะสมัครเข้ำอยู่หอพักของมหำวิทยำลัย ให้ด ำเนินกำรกรอกข้อมูลจองหอพักผ่ำนระบบรำยงำนตัวออนไลน์ 
(นิสิตที่ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนในระบบรำยงำนตัวออนไลน์และจองหอพักจะได้หอพักทุกคน) 
 

ก ำหนดวันเข้ำพักอำศัยในหอพักของมหำวิทยำลัย จะแจ้งให้ทรำบประมำณกลำงเดือนกรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/ 
 

***นิสิตควรพิจำรณำก่อนกรอกข้อมูลจองหอพักในระบบรำยงำนตัวออนไลน์*** 
๑. นิสิตที่จองหอพักจะต้องเข้ำในหอพักของมหำวิทยำลัย วิทยำเขตจันทบุรี ตลอดปีกำรศึกษำ 256๑  

(ภำคต้นและภำคปลำย) ในภำคปลำย/๒๕๖๑ มหำวิทยำลัยจะเก็บเงินค่ำหอพัก ประมำณเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕6๑ 
 ๒. นิสิตที่เข้ำพักในหอพักมหำวิทยำลัย ต้องไม่น ำทรัพย์สินมีค่ำหรือเงินสด ไปเก็บไว้ภำยในหอพักโดยเด็ดขำด  
หำกสูญหำย  มหำวิทยำลัยจะไม่รับผิดชอบและไม่ด ำเนินกำรแต่อย่ำงไร 
 

***เมื่อนิสิตช ำระเงินค่ำหอพักเรียบร้อยแล้ว มหำวิทยำลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่ำหอพักทุกกรณี*** 
ยกเว้นจะได้คืนเฉพำะค่ำประกันของเสียหำย  ให้นิสิตติดต่อขอรับเงินคืนในวันสิ้นสุดปีกำรศึกษำ หรือ วันที่ลำออกจำก 
กำรเป็นนิสิต แต่ต้องไม่เกิน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดปีกำรศึกษำตำมก ำหนดกำรเปิด-ปิดภำคเรียนประจ ำปี ของ
มหำวิทยำลัยบูรพำ 
 

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม ในวันและเวลำท ำงำนปกติ  (วันจันทร์-ศุกร์ เวลำ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น) หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
 

หอพัก ๑ (หอพักหญิง) ๐๓๙-๓๑๐-๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๗ 
หอพัก ๒ (หอพักชำย) ๐๓๙-๓๑๐-๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๖ 
หอพัก ๓ (หอพักหญิง) ๐๓๙-๓๑๐-๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๐ 
เบอร์มือถือส ำนักงำนหอพัก ๐๖๓-๓๗๙๐๕๕๐ 

 

http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~office_student/
http://www.chanthaburi.buu.ac.th/


-๓- 
 

ก ำหนดวันรำยงำนตัวเข้ำพักอำศัยในหอพักของมหำวิทยำลัย  และขนย้ำยสัมภำระ ส ำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๑  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ประมำณปลำยเดือนกรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลำ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

กำรแต่งกำยของนิสิตในวันดังกล่ำว แต่งกำยตำมควำมเหมำะสม เพ่ือสะดวกในกำรขนย้ำยสิ่งของเข้ำห้องพัก  
ให้เตรียมอุปกรณ์และของใช้ส่วนตัวที่จ ำเป็น เพ่ือพักค้ำงคืนในหอพักนิสิตและเตรียมเข้ำร่วมโครงกำรของนิสิตหอพัก 
และโครงกำรปฐมนิเทศส ำหรับนิสิตใหม่ต่อไป *ก ำหนดกำรที่แน่นอนจะแจ้งให้ทรำบภำยหลังอีกครั้ง 

 
***เอกสำรที่ต้องใช้ในวัน รำยงำนตัวเข้ำพักอำศัยในหอพักนิสิต*** 

 
๑. ใบระเบียนประวัตินิสิต (ใบ ปว.1) ติดรูปถ่ำยและลงชื่อนิสิต (ปริ้นเอกสำรในระบบรำยงำนตัวออนไลน์)  
๒. ใบข้อตกลงกำรเข้ำพักอำศัยในหอพักมหำวิทยำลัยบูรพำ (ใบ ขพ.1)  ให้ผู้ปกครองและนิสิต กรอกรำยละเอียด

และลงชื่อให้ครบถ้วน  
๓. ส ำเนำ ใบเสร็จช ำระเงินค่ำธรรมเนียมหอพัก พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
๔. แบบแจ้งควำมประสงค์ให้นิสิตเข้ำร่วมกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำนิสิตที่จัดภำยนอกมหำวิทยำลัย (ใบ บค.1)  

ให้ผู้ปกครอง กรอกรำยละเอียดและลงชื่อให้ครบถ้วน  (ดำวน์โหลดแบบฟอร์มเฉพำะคณะของนิสิต) 
๕. ใบแจ้งย้ำยที่อยู่ ทร.๖ ตอน ๑ และตอน ๒  ส ำหรับผู้ที่ไม่ได้มีทะเบียนบ้ำนอยู่ในจังหวัดจันทบุรี โดยให้ผู้ปกครอง

ของนิสิต ไปติดต่อที่นำยทะเบียนประจ ำอ ำเภอ หรือแขวงที่อยู่อำศัยของนิสิต เพ่ือขอแจ้งย้ำยออกจำกภูมิล ำเนำเดิม และย้ำย
ชื่อนิสิตมำเข้ำทะเบียนของมหำวิทยำลัย ดังนี้ 
 หอพักนิสิตชำย (หอพัก ๒) เลขที่ ๕๗/๑ หมู่ ๑ ถนนชลประทำน ต ำบลโขมง อ ำเภอท่ำใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๗๐ 
 หอพักนิสิตหญิง(หอพัก ๑, ๓) เลขที่ ๕๗/๒ หมู่ ๑ ถนนชลประทำน ต ำบลโขมง อ ำเภอท่ำใหม่ จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๗๐ 

ซึ่งนำยทะเบียนจะออกใบแจ้งย้ำยที่อยู่ ทร.๖ ตอน ๑ และตอน ๒ ให้   นิสิตจะต้องส่งใบแจ้งย้ำยออกจำก
ภูมิล ำเนำ  ให้กับงำนหอพัก ในวันรำยงำนตัวเข้ำพักอำศัยในหอพักนิสิต  (กรณีนิสิตประสงค์กู้ยืมเงิน จำกกองทุนเงินให้
กู้ยืมเงินเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) ให้แจ้งย้ำยหลังจำกด ำเนินกำรเรื่องกำรขอกู้ยืมเงินฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว) 

 
**ใบระเบียนประวัตินิสิต ใบข้อตกลงกำรเข้ำพักฯ และแบบแจ้งควำมประสงค์ฯ ดำวน์โหลดได้ท้ำยเอกสำรนี้** 

***รูปท่ีใช้ในข้อ ๑. เป็นรูปสีสวมเสื้อเชิ้ตหรือชุดนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำไม่ให้ใช้รูปชุดนักเรียน*** 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                

 
 

ใบประวัตินิสิต 
 

  หอพักนิสิต ๑          หอพักนิสิต ๒          หอพกันิสิต ๓    
   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ประวัติกำรแพ้ยำ.............................................................................................................. ....................................................... 
ที่อยู่ตำมภูมิล ำเนำเดิม............................................................................................................................................................  
บิดำ ชื่อ.............................................................อำชีพ........................หมำยเลขโทรศัพท์ (บ้ำน/มือถือ).. ............................... 
รำยได้ต่อเดือน...................บำท ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้............................................................... ......................................... 
มำรดำ ชื่อ.........................................................อำชีพ........................หมำยเลขโทรศัพท์ (บ้ำน/มือถือ)................................. 
รำยได้ต่อเดือน...................บำท ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้............................................................... ......................................... 
สถำนภำพกำรสมรสบิดำ,มำรดำ     อยู่ด้วยกัน     หย่ำร้ำง     บิดำถึงแก่กรรม     มำรดำถึงแก่กรรม   
นิสิตมีพ่ีน้อง(รวมตนเอง)....................คน นิสิตเป็นบุตรคนที่................ พี่น้องที่ก ำลังศึกษำอยู่(รวมตัวเอง)...................คน 
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวต่อเดือน(ไม่รวมค่ำเทอมและค่ำหอพัก)...................... บำท 
ชื่อผู้อุปกำระ(กรณีที่ไม่ใช่บิดำ,มำรดำ)..................................................................................อำชีพ.....................................  
เกี่ยวข้องเป็น...............................หมำยเลขโทรศัพท์ (บ้ำน/มือถือ)................................รำยได้ต่อเดือน..........................บำท 
ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้.................................................................................................... ....................................................... 
ยำนพำหนะที่น ำมำใช้ในหอพัก    ไม่มี     มี คือ..................................ยี่ห้อ............................ทะเบียน..........................  
กิจกรรมที่เคยท ำร่วมกับหอพัก..............................................................................................................................................  

๑. ข้ำพเจ้ำ......................................................รหัสนสิิต.......................ขอยืนยันว่ำ ข้ำพเจ้ำจะอยู่หอพัก................ 
ตลอด ๑ ปีกำรศึกษำคือในภำคต้นและภำคปลำย ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
           ๒. ข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติตำมระเบียบมหำวิทยำลัยบูรพำ ว่ำด้วยหอพักนิสิตและระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนของ
มหำวิทยำลัยบูรพำท่ีเกี่ยวข้องกับนิสิตทุกประกำร 
           ๓. ข้ำพเจ้ำจะไม่น ำทรัพย์สินที่มีค่ำหรือเงินจ ำนวนมำก ไปเก็บไว้ภำยในหอพักโดยเด็ดขำด หำกสูญหำย ข้ำพเจ้ำ
จะไม่เรียกร้องให้หอพักและมหำวิทยำลัยด ำเนินกำรแต่อย่ำงไร 

* ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลข้ำงต้นเป็นจริงทุกประกำร* 
 

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

เลขที่ห้อง................... 

รูปสี 
ขนาด ๑ นิ้ว 
สวมเสื้อเชิ้ต 

สีขาว 

ปว.1 



                                                 

 
ข้อตกลงกำรพักอำศัยในหอพักมหำวิทยำลัยบูรพำ 

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

  ข้ำพเจ้ำ (ชื่อ-สกุล นิสิต)..............................................................รหัสประจ ำตัวนิสิต.............................. 
คณะ.....................................................................หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้.................... .................. 
สมัครเข้ำพักอำศัยในหอพัก.......................ขอยืนยันว่ำข้ำพเจ้ำจะพักอำศัยในหอพักตลอดปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

 (ภำคต้นและภำคปลำย) 
  ข้ำพเจ้ำ (ชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง)........................................................................เกี่ยวข้องเป็น....................  
 ที่อยู่ปัจจุบันที่สำมำรถติดต่อได้ทำงไปรษณีย์  บ้ำนเลขที่....................... หมู.่.............ถนน..................................  

แขวง/ต ำบล...............................................เขต/อ ำเภอ.............................................จังหวัด........ ........................ 
รหัสไปรษณีย์......................................หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้.......................................... ............. 
 
 หนังสือฉบับนี้ท ำขึ้นไว้เพ่ือเป็นหลักฐำนรับรองว่ำ 
 

๑. ผู้ปกครองยินยอมให้นิสิตในปกครองผู้นี้พักอำศัยในหอพักของมหำวิทยำลัย 
ตลอดปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  (ภำคต้นและภำคปลำย) 

๒. ผู้ปกครองจะดูแลว่ำกล่ำวตักเตือนและอบรมสั่งสอนให้นิสิตผู้นี้ปฏิบัติตำมประกำศ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ เรื่อง หอพักนิสิตและระเบียบข้อบังคับอ่ืนของมหำวิทยำลัยบูรพำ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต 
ทุกประกำร 

๓. ผู้ปกครองจะห้ามมิให้นิสิตในปกครองนี้ น ำทรัพย์สินมีค่ำหรือเงินสดไปเก็บไว้ภำยใน 
หอพักโดยเด็ดขำด  หำกสูญหำยผู้ปกครองและนิสิตในปกครองจะไม่เรียกร้องให้มหำวิทยำลัยด ำเนินกำร 
แต่อย่ำงใด 

  ๔. กรณีนิสิตน ำรถจักรยำนมำไว้ในหอพัก  หำกไม่พักอำศัยอยู่ในหอพักของมหำวิทยำลัยฯ  
  แล้ว จะต้องน ำรถจักรยำนออกจำกหอพักทันที  มิฉะนั้นจะถือว่ำเป็นทรัพย์สินของทำงมหำวิทยำลัยฯ ต่อไป 

 
 
       ลงชื่อนิสิต......................................................... 
        (..........................................................) 
 
       ลงชื่อผู้ปกครอง.................................................. 
        (...........................................................) 
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คณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี 

แบบแจ้งควำมประสงค์ให้นิสิตเข้ำร่วมกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำนิสิตที่จัดภำยนอกมหำวิทยำลัย 
 
 
  ข้ำพเจ้ำ (ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง)..............................................................................เกี่ยวข้องเป็น..................  

ของนิสิต (นำย/นำงสำว).............................................................................รหัสนิสิต.............................................. 
สังกัดคณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์ สำขำวิชำ  

 กำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรค้ำชำยแดน  บริหำรธุรกิจ 
 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ     เทคโนโลยีกำรเกษตร     
 เทคโนโลยีสำรสนเทศ      

ซึ่งนิสิตมีสัญชำติ............................ศำสนำ................................โรคประจ ำตัว................................................... ...... 
ประวัติกำรแพ้ยำและอำหำร..................................................................................................... .............................. 
ที่อยู่ปัจจุบันที่สำมำรถติดต่อได้ทำงไปรษณีย์ (ข้อมูลผู้ปกครอง) บ้ำนเลขที่............................หมู่ที่................. ....... 
ถนน...........................................แขวง/ต ำบล..................................... .....เขต/อ ำเภอ.............................................. 
จังหวัด.......................................รหสัไปรษณีย์.........................หมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้............... ................... 

  ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบถึงกำรเข้ำร่วมกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำนิสิต ของคณะวิทยำศำสตร์และศิลปศำสตร์  
ในระหว่ำงที่นิสิตศึกษำอยู่ ซึ่งต้องเดินทำงไปยังสถำนที่ต่ำงๆ ภำยนอกมหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี เช่น  
โครงกำรศึกษำดูงำน โครงกำรประกวดแข่งขันควำมสำมำรถด้ำนต่ำงๆ โครงกำรบ ำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม  
โครงกำรด้ำนกีฬำ เป็นต้น โดยข้ำพเจ้ำ 

 
  ยินยอมให้นิสิตเข้ำร่วมกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำนิสิต 
  ไม่ยินยอมให้นิสิตเข้ำร่วมกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำนิสิต 
เหตุผลที่มี.................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................. ....................... 
.................................................................................................. .................................................. 
 
 
    ลงชื่อผู้ปกครอง................................................................ 
                                                         (……………………………………..…………………) 
                   วันที่................./..................../................. 
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คณะอัญมณี 
มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี 

แบบแจ้งควำมประสงค์ให้นิสิตเข้ำร่วมกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำนิสิตที่จัดภำยนอกมหำวิทยำลัย 
 
 

  ข้ำพเจ้ำ (ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง)..............................................................................เกี่ยวข้องเป็น.................. 
ของนิสิต (นำย/นำงสำว).............................................................................รหัสนิสิต.................. ............................ 
สังกัดคณะอัญมณี สำขำวิชำ  

 กำรออกแบบเครื่องประดับ  
 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  
 อัญมณีและเครื่องประดับ   

ซึ่งนิสิตมีสัญชำติ............................ศำสนำ................................โรคประจ ำตัว............................... .......................... 
ประวัติกำรแพ้ยำและอำหำร................................................................................................................................ ... 
ที่อยู่ปัจจุบันที่สำมำรถติดต่อได้ทำงไปรษณีย์ (ข้อมูลผู้ปกครอง) บ้ำนเลขที่............................หมู่ที่................. ....... 
ถนน...........................................แขวง/ต ำบล..........................................เขต/อ ำเภอ................... ........................... 
จังหวัด.......................................รหสัไปรษณีย์.........................หมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้.................................. 

ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบถึงกำรเข้ำร่วมกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำนิสิต ของคณะอัญมณี ในระหว่ำงที่นิสิตศึกษำ
อยู่ ซึ่งต้องเดินทำงไปยังสถำนที่ต่ำงๆ ภำยนอกมหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี เช่น โครงกำรศึกษำ 
ดูงำน โครงกำรประกวดแข่งขันควำมสำมำรถด้ำนต่ำงๆ โครงกำรบ ำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โครงกำรด้ำนกีฬำ 
เป็นต้น โดยข้ำพเจ้ำ 

 
  ยินยอมให้นิสิตเข้ำร่วมกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำนิสิต 
  ไม่ยินยอมให้นิสิตเข้ำร่วมกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำนิสิต 
เหตุผลที่มี.....................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................... ....... 

 
 
    ลงชื่อผู้ปกครอง................................................................ 
                                                         (……………………………………..…………………) 
                   วันที่................./..................../.................  
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คณะเทคโนโลยีทำงทะเล 
มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี 

แบบแจ้งควำมประสงค์ให้นิสิตเข้ำร่วมกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำนิสิตที่จัดภำยนอกมหำวิทยำลัย 
 

 
  ข้ำพเจ้ำ (ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง)..............................................................................เกี่ยวข้องเป็น..................  

ของนิสิต (นำย/นำงสำว)......................................................................... ....รหัสนิสิต.............................................. 
สังกัดคณะเทคโนโลยีทำงทะเล  สำขำวิชำ   เทคโนโลยทีำงทะเล 
ซึ่งนิสิตมีสัญชำติ............................ศำสนำ................................โรคประจ ำตัว............................... .......................... 
ประวัติกำรแพ้ยำและอำหำร...................................................................................................... ............................. 
ที่อยู่ปัจจุบันที่สำมำรถติดต่อได้ทำงไปรษณีย์ (ข้อมูลผู้ปกครอง) บ้ำนเลขที่............................หมู่ที่........................
ถนน...........................................แขวง/ต ำบล..........................................เขต/อ ำเภอ................... ...........................
จังหวัด.......................................รหสัไปรษณีย์.........................หมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้.................................. 

ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบถึงกำรเข้ำร่วมกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำนิสิต ของคณะเทคโนโลยีทำงทะเล  
ในระหว่ำงที่นิสิตศึกษำอยู่ ซึ่งต้องเดินทำงไปยังสถำนที่ต่ำงๆ ภำยนอกมหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี  
เช่น โครงกำรศึกษำดูงำน โครงกำรประกวดแข่งขันควำมสำมำรถด้ำนต่ำงๆ โครงกำรบ ำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 
โครงกำรด้ำนกีฬำ เป็นต้น โดยข้ำพเจ้ำ 

 
  ยินยอมให้นิสิตเข้ำร่วมกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำนิสิต 
  ไม่ยินยอมให้นิสิตเข้ำร่วมกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำนิสิต 
เหตุผลที่มี........................................................................................................................... .......... 
....................................................................................................................... .............................................
................................................................................................................ ...................... 
 
 
    ลงชื่อผู้ปกครอง................................................................ 
                                                         (……………………………………..…………………) 
                   วันที่................./..................../................. 
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**เฉพาะนิสิตทีย่ังไม่ได้จองหอพักในระบบออนไลน์ 

 
ใบสมัครพักอาศัยในหอพัก มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
-------------------------- 

 
 ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว)........................................................นิสิตชั้นปีที่ ๑ รหัสประจ าตัวนิสิต......................... 
คณะ.......................................................................................วิชาเอก...................................................................... .........
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้...................................................E-mail……………………………………………………………………. 

  เคยได้รับทุนการศึกษา ชื่อทุนการศึกษา......................................................................... 
   ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา 
 

ขอเข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
นิสิตชาย (อัตราค่าหอพัก ต่อ ๑ คน ต่อ ๑ ภาคเรียน)  
หอพัก ๒    ห้องธรรมดา  ราคา  ๕,๕๐๐ บาท 

 
นิสิตหญิง (อัตราค่าหอพัก ต่อ ๑ คน ต่อ ๑ ภาคเรียน) 
หอพัก ๑    ห้องธรรมดา   ราคา ๕,๕๐๐ บาท 

 หอพัก ๓     ห้องธรรมดา   ราคา ๖,๕๐๐ บาท 
 หอพัก ๓     ห้องปรับอากาศ ราคา ๗,๐๐๐ บาท  

    
               ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยครบ ๑ ปีการศึกษา(ภาคต้นและภาคปลาย) และจะปฏิบัติ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หอพักนิสิตและระเบียบข้อบังคับอ่ืนของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เก่ียวข้องกับนิสิต 
ทุกประการ และข้าพเจ้าจะไม่น าทรัพย์สินมีค่าหรือเงินจ านวนมาก ไปเก็บไว้ภายในหอพักโดยเด็ดขาด หากสูญหาย 
ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องให้มหาวิทยาลัยด าเนินการแต่อย่างใด 
 
        ลงชื่อ ..........................................(นิสิต) 
         ........./............./.......... 
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