
 

เอกสารทีต่้องใช้ในวันรายงานตัวเข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยบูรพา 
ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  (วิทยาเขตจันทบุรี) 

๑. ใบระเบียนประวัตินิสิต ติดรูปถ่ายและลงชื่อนิสิต กรอกประวัติ 
๒. ใบข้อตกลงการเข้าพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยบูรพา ให้ผู้ปกครองและนิสิต กรอกรายละเอียดและลง    
    ชื่อให้ครบถ้วน  
3. แบบแจ้งความประสงค์ให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต ที่จัดภายนอก ให้ผู้ปกครอง กรอก 
    รายละเอียดและลงชื่อให้ครบถ้วน   
4. ส าเนาใบเสร็จช าระเงินค่าหอพักนิสิต รับรองส าเนาถูกต้อง  
5. ใบแจ้งย้ายที่อยู่ ทร.๖ ตอน ๑ และตอน ๒  ฉบับจริง  
    (ส าหรับนิสิตที่ไม่ได้มีทะเบียนบ้าน อยู่ในจังหวัดจันทบุรี  ให้ผู้ปกครองของนิสิตไปติดต่อที่นายทะเบียน 
    ประจ าอ าเภอ หรือ แขวงที่อยู่อาศัยของนิสิต เพ่ือขอแจ้งย้ายออกจากภูมิล าเนาเดิม และย้ายชื่อนิสิตมา 
    เข้าทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัย  ซึ่งนายทะเบียนจะออกใบแจ้งย้ายที่อยู่ ทร.๖ ตอน ๑ และตอน ๒ ให้)  
    นิสิตชาย แจ้งย้ายเข้าบ้านเลขท่ี 57/1 หมู่ 1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 
    นิสิตหญิง แจ้งย้ายเข้าบ้านเลขท่ี 57/2 หมู่ 1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 
    หมายเหตุ นิสิตประสงค์กู้ยืมเงิน กยศ.รายใหม่ ยังไม่ต้องแจ้งย้ายที่อยู่ 
**รูปท่ีใช้ในข้อ ๑. เป็นรูปสีสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว หรือชุดนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา ไม่ใช้รูปชุดนักเรียน** 

 

** พิมพแ์บบฟอร์มและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้** 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบประวัตินิสิต 

                      หอพักนิสิต ๑          หอพักนสิติ ๒          หอพักนิสติ ๓    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ข้อมูลส่วนตัว ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..............................................................................ชื่อเล่น............. ......... 
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ)........................................................ E - mail …………………………………………………………. 
นิสิตระดับปริญญาตรี ภาค    ปกติ   พิเศษ   ชั้นปีที่............................... รหัสนิสิต........................................... 
คณะ....................................................สาขาวิชาเอก..........................................................วิ ชาโท................................ 
วัน/เดือน/ปีเกิด........../........../.......... อายุ..............ปี สัญชาติ..........................................ศาสนา...............................
เลขประจ าตัวประชาชน   -     -      -   -   โรคประจ าตัว............................................
ประวัติการแพ้ยา....................................................................................................................................................... ....
ที่อยู่ตามภูมิล าเนาเดิม...................................................................................................... ............................................
บิดา ชื่อ...................................................อาชีพ........................หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน/มือถือ)................................. 
รายได้ต่อเดือน...................บาท ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้..............................................................................................
มารดา ชื่อ...............................................อาชีพ........................หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน/มือถือ)...................... ........... 
รายได้ต่อเดือน...................บาท ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้............................................................ ..................................
สถานภาพการสมรสบิดาและมารดา  อยู่ด้วยกัน   หย่าร้าง  บิดาถึงแก่กรรม  มารดาถึงแก่กรรม อ่ืนๆ...... 
นิสิตมีพ่ีน้อง(รวมตนเอง).................คน นิสิตเป็นบุตรคนที่............ พี่น้องที่ก าลังศึกษาอยู่(รวมตัวเอง)..................คน 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่อเดือน (ไม่รวมค่าเทอมและค่าหอพัก)..............................บาท 
ชื่อผู้อุปการะ(กรณีที่ไม่ใช่บิดา,มารดา).......................................................................อาชพี......................................
เกี่ยวข้องเป็น..........................หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน/มือถือ)...............................รายได้ต่อเดือน......................บาท
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.................................................................................................... .............................................
ยานพาหนะที่น ามาใช้ในหอพัก    ไม่มี     มี คือ............................ยี่ห้อ..........................ทะเบียน....................
กิจกรรมที่เคยท าร่วมกับหอพัก.............................................................................................................. .....................    
          ๑. ข้าพเจ้า.................................................รหสันิสิต.........................ขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าจะอยู่หอพัก...........
ตลอด ๑ ปีการศึกษาคือในภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
           ๒. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหอพักนิสิตและระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนของ
มหาวิทยาลัยบูรพาท่ีเกี่ยวข้องกับนิสิตทุกประการ 
           ๓. ข้าพเจ้าจะไม่น าทรัพย์สินที่มีค่าหรือเงินจ านวนมาก ไปเก็บไว้ภายในหอพักโดยเด็ดขาด หากสูญหาย 
ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องให้หอพักและมหาวิทยาลัยด าเนินการแต่อย่างไร 

* ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการ* 

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

เลขที่ห้อง................... 
 

รูปสีขนาด  
๑ นิ้ว สวม 

เสื้อเช้ิตสีขาว 



 

 

ข้อตกลงการพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยบูรพา 

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

ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล นิสิต)...........................................................รหสัประจ าตัวนิสิต...................... 
คณะ.................................................................หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้............................... 
สมัครเข้าพักอาศัยในหอพัก..............ขอยืนยันว่าข้าพเจ้าจะพักอาศัยในหอพักตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
(ภาคต้นและภาคปลาย) และจะติดต่อขอรับเงินคงเหลือค่าประกันของเสียหายคืน ภายในวันที่ที่ทางหอพัก
ก าหนดตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา หากพ้นก าหนดดังกล่าว ข้าพเจ้ายังไม่ติดต่อถือว่าข้าพเจ้าไม่
ประสงค์จะรับเงินคงเหลือค่าประกันของเสียหายคืน 
 ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง)................................................................เกี่ยวข้องเป็น................ 
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์  บ้านเลขที่........... หมู่..................ถนน..............................
แขวง/ต าบล...............................เขต/อ าเภอ.........................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์..............................หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้.................................................... 

 หนังสือฉบับนี้ท าขึ้นไว้เพ่ือเป็นหลักฐานรับรองว่า 

๑. ผู้ปกครองยินยอมให้นิสิตในปกครองผู้นี้พักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย 
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒  (ภาคต้นและภาคปลาย) 
  ๒. ผู้ปกครองจะดูแลว่ากล่าวตักเตือนและอบรมสั่งสอนให้นิสิตผู้นี้ปฏิบัติตามประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หอพักนิสิตและระเบียบข้อบังคับอ่ืนของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต
ทุกประการ 
  ๓. ผู้ปกครองจะห้ามมิให้นิสิตในปกครองนี้ น าทรัพย์สินมีค่าหรือเงินสดไปเก็บไว้ภายในหอพักโดย
เด็ดขาด  หากสูญหายผู้ปกครองและนิสิตในปกครองจะไม่เรียกร้องให้มหาวิทยาลัยด าเนินการแต่อย่างใด 
 ๔. กรณีนิสิตน ารถจักรยานมาไว้ในหอพัก  หากไม่พักอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยฯ แล้ว 
จะต้องน ารถจักรยานออกจากหอพักทันที  มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นทรัพย์สินของทางมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 

    ลงชื่อนิสิต.........................................................  
              (..........................................................) 
 

ลงชื่อผู้ปกครอง..................................................                
          (...........................................................) 

 



 

 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
แบบแจ้งความประสงค์ให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิตที่จัดภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

  ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง)...................................................................เกี่ยวข้องเป็น..................  
           ของนิสิต (นาย/นางสาว)....................................................................................รหัสนิสิต............................. 

สังกัดคณะ    วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์   ระบุสาขาวิชา.......................................................... 
  อัญมณี     ระบุสาขาวิชา..........................................................
  เทคโนโลยีทางทะเล   

ซึ่งนิสิตมีสัญชาติ...........................ศาสนา..........................โรคประจ าตัว......................................................        
           ประวัติการแพ้ยาและอาหาร............................................................. ............................................................ 
           ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ (ข้อมูลผู้ปกครอง) บ้านเลขที่.........................หมู่ที่................  
           ถนน.......................................แขวง/ต าบล.....................................เขต/อ าเภอ............................................   
           จังหวัด.......................................รหสัไปรษณีย์.........................หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้....................... 

ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต ของคณะและมหาวิทยาลัย ใน
ระหว่างที่นิสิตศึกษาอยู่ ซึ่งต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
เช่น โครงการศึกษาดูงาน โครงการประกวดแข่งขันความสามารถด้านต่างๆ โครงการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคม โครงการด้านกีฬา เป็นต้น โดยข้าพเจ้า 

  ยินยอมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต 
  ไม่ยินยอมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต 

เหตุผลที่มี.................................................................................................................. ................... 
........................................................................................................................ ............................. 

 
    ลงชื่อผู้ปกครอง................................................................ 
                                                         (……………………………………..…………………) 
                  วันที่................./..................../................. 

 


