กำหนดวันรำยงำนตัวและขนย้ำยสัมภำระเข้ำพักอำศัยในหอพักของมหำวิทยำลัย
สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 (วิทยำเขตจันทบุรี)
วันที่เข้ำหอพัก
วันศุกร์ที่ 27 กรกฎำคม พ.ศ.2561
เวลำ 09.00-16.00 น.
รายงานตัว ณ ห้องประชุมประถม ใจจิตร
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสำรทีต่ ้องใช้ในวันรำยงำนตัวเข้ำพัก
๑. ใบระเบียนประวัตินิสิต ติดรูปถ่ายและลงชื่อนิสิต พิมพ์เอกสาร(print)
ในระบบรายงานตัวออนไลน์
๒. ใบข้อตกลงการเข้าพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยบูรพา ให้ผู้ปกครอง
และนิสิต กรอกรายละเอียดและลงชื่อให้ครบถ้วน
3. แบบแจ้งความประสงค์ให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต
ที่จัดภายนอก ให้ผู้ปกครอง กรอกรายละเอียดและลงชื่อให้ครบถ้วน
4. สาเนาใบเสร็จชาระเงินค่าหอพักนิสิต รับรองสาเนาถูกต้อง
5. ใบแจ้งย้ายที่อยู่ ทร.๖ ตอน ๑ และตอน ๒ ฉบับจริง (สาหรับนิสิต
ที่ไม่ได้มีทะเบียนบ้าน อยู่ในจังหวัดจันทบุรี ให้ผู้ปกครองของนิสิต
ไปติดต่อที่นายทะเบียนประจาอาเภอ หรือ แขวงที่อยู่อาศัยของนิสิต
เพื่อขอแจ้งย้ายออกจากภูมิลาเนาเดิม และย้ายชื่อนิสิตมาเข้าทะเบียน
บ้านของมหาวิทยาลัย ซึ่งนายทะเบียนจะออกใบแจ้งย้ายที่อยู่ ทร.๖
ตอน ๑ และตอน ๒ ให้)
นิสิตชาย บ้านเลขที่ 57/1 หมู่ 1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170
นิสิตหญิง บ้านเลขที่ 57/2 หมู่ 1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170
หมำยเหตุ นิสิตประสงค์กู้ยืมเงิน กยศ.รายใหม่ ยังไม่ต้องแจ้งย้ายที่อยู่
**รูปที่ใช้ในข้อ ๑. เป็นรูปสีสวมเสื้อเชิ้ตสีขำว หรือชุดนิสิตของ
มหำวิทยำลัยบูรพำ ไม่ใช้รูปชุดนักเรียน**

** ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้
ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้**

**หมำยเหตุ : กำหนดกำรประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 27 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 เวลำ 13.30 – 15.30 น.**

ปว.1

เลขที่ห้อง...................
รูปสีขนาด
๑ นิ้ว สวม
เสื้อเชิ้ตสีขาว

ใบประวัตินิสิต

หอพักนิสิต ๑
หอพักนิสติ ๒
หอพักนิสติ ๓
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้อมูลส่วนตัว ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..............................................................................ชื่อเล่น......................
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ)........................................................ E - mail ………………………………………………………….
นิสิตระดับปริญญำตรี ภำค  ปกติ  พิเศษ ชั้นปีที่............................... รหัสนิสิต...........................................
คณะ....................................................สาขาวิชาเอก..........................................................วิ ชาโท................................
วัน/เดือน/ปีเกิด........../........../.......... อายุ..............ปี สัญชาติ..........................................ศาสนา...............................
เลขประจาตัวประชาชน  -     -      -   -  โรคประจาตัว............................................
ประวัติการแพ้ยา...........................................................................................................................................................
ที่อยู่ตามภูมิลาเนาเดิม..................................................................................................................................................
บิดำ ชื่อ...................................................อาชีพ........................หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน/มือถือ).................................
รายได้ต่อเดือน...................บาท ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้..............................................................................................
มำรดำ ชื่อ...............................................อาชีพ........................หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน/มือถือ).................................
รายได้ต่อเดือน...................บาท ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้..............................................................................................
สถำนภำพกำรสมรสบิดำและมำรดำ  อยู่ด้วยกัน  หย่าร้าง  บิดาถึงแก่กรรม  มารดาถึงแก่กรรม
นิสิตมีพี่น้อง(รวมตนเอง).................คน นิสิตเป็นบุตรคนที่............ พี่น้องที่กาลังศึกษาอยู่(รวมตัวเอง)..................คน
ชื่อผู้อุปกำระ(กรณีที่ไม่ใช่บิดำ,มำรดำ).......................................................................อาชีพ......................................
เกี่ยวข้องเป็น..........................หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน/มือถือ)...............................รายได้ต่อเดือน......................บาท
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.................................................................................................................................................
ยำนพำหนะที่นำมำใช้ในหอพัก  ไม่มี  มี คือ............................ยี่ห้อ..........................ทะเบียน....................
กิจกรรมที่เคยทำร่วมกับหอพัก...................................................................................................................................
๑. ข้าพเจ้า.................................................รหัสนิสิต.........................ขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าจะอยู่หอพัก...........
ตลอด ๑ ปีการศึกษาคือในภาคต้นและภาคปลาย ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
๒. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหอพักนิสิตและระเบียบ ข้อบังคับอื่นของ
มหาวิทยาลัยบูรพาที่เกี่ยวข้องกับนิสิตทุกประการ
๓. ข้าพเจ้าจะไม่นำทรัพย์สินที่มีค่าหรือเงินจานวนมาก ไปเก็บไว้ภายในหอพักโดยเด็ดขาด หากสูญหาย
ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องให้หอพักและมหาวิทยาลัยดาเนินการแต่อย่างไร
* ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลข้ำงต้นเป็นจริงทุกประกำร*
ลงชื่อ.......................................นิสิต
วันที่........./........./..........

ขพ.1

ข้อตกลงกำรพักอำศัยในหอพักมหำวิทยำลัยบูรพำ
วันที่........................................................
ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล นิสิต)...........................................................รหัสประจาตัวนิสิต......................
คณะ.................................................................หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้...............................
สมัครเข้าพักอาศัยในหอพัก..............ขอยืนยันว่าข้าพเจ้าจะพักอาศัยในหอพักตลอดปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
(ภาคต้นและภาคปลาย)
ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง)................................................................เกี่ยวข้องเป็น................
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ บ้านเลขที่........... หมู่..................ถนน..............................
แขวง/ตาบล...............................เขต/อาเภอ.........................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์..............................หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้....................................................
หนังสือฉบับนี้ทาขึ้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานรับรองว่า
๑. ผู้ปกครองยินยอมให้นิสิตในปกครองผู้นี้พักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย
ตลอดปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ (ภาคต้นและภาคปลาย)
๒. ผู้ปกครองจะดูแลว่ากล่าวตักเตือนและอบรมสั่งสอนให้นิสิตผู้นี้ปฏิบัติตามประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หอพักนิสิตและระเบียบข้อบังคับอื่นของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต
ทุกประการ
๓. ผู้ปกครองจะห้ำมมิให้นิสิตในปกครองนี้ นาทรัพย์สินมีค่าหรือเงินสดไปเก็บไว้ภายในหอพักโดย
เด็ดขาด หากสูญหายผู้ปกครองและนิสิตในปกครองจะไม่เรียกร้องให้มหาวิทยาลัยดาเนินการแต่อย่างใด
๔. กรณีนิสิตนารถจักรยานมาไว้ในหอพัก หากไม่พักอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยฯ แล้ว
จะต้องนารถจักรยานออกจากหอพักทันที มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นทรัพย์สินของทางมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป
ลงชื่อนิสิต.........................................................
(..........................................................)
ลงชื่อผู้ปกครอง..................................................
(...........................................................)

บค.1

มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี
แบบแจ้งควำมประสงค์ให้นิสิตเข้ำร่วมกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำนิสิตที่จัดภำยนอกมหำวิทยำลัย
ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง)...................................................................เกี่ยวข้องเป็น..................
ของนิสิต (นาย/นางสาว)....................................................................................รหัสนิสิต.............................
สังกัดคณะ

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

ซึ่งนิสิตมีสัญชาติ...........................ศาสนา..........................โรคประจาตัว......................................................
ประวัติการแพ้ยาและอาหาร.........................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ (ข้อมูลผู้ปกครอง) บ้านเลขที่.........................หมู่ที่................
ถนน.......................................แขวง/ตาบล.....................................เขต/อาเภอ............................................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์.........................หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้.......................
ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต ของคณะและมหาวิทยาลัย ใน
ระหว่างที่นิสิตศึกษาอยู่ ซึ่งต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
เช่น โครงการศึกษาดูงาน โครงการประกวดแข่งขันความสามารถด้านต่างๆ โครงการบาเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคม โครงการด้านกีฬา เป็นต้น โดยข้าพเจ้า
 ยินยอมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต
 ไม่ยินยอมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต
เหตุผลที่มี.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ลงชื่อผู้ปกครอง................................................................
(……………………………………..…………………)
วันที่................./..................../.................

บพ.1
**เฉพาะนิสิตทีย่ ังไม่ได้จองหอพักในระบบออนไลน์

ใบสมัครพักอาศัยในหอพัก มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
--------------------------

ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว).......................................................นิสิตชั้นปีที่ ๑ รหัสประจาตัวนิสิต.......................
คณะ.......................................................................................วิช าเอก..........................................................................
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
หอพัก ๓
 ห้องธรรมดา
หอพัก ๓
 ห้องปรับอากาศ

ราคา ๕,๕๐๐ บาท
ราคา ๖,๕๐๐ บาท
ราคา ๗,๐๐๐ บาท

ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยครบ ๑ ปีการศึกษา(ภาคต้นและภาคปลาย) และจะ
ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หอพักนิสิตและระเบียบข้อบังคับอื่นของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่
เกี่ยวข้องกับนิสิตทุกประการ และข้าพเจ้าจะไม่นาทรัพย์สินมีค่าหรือเงินจานวนมาก ไปเก็บไว้ภายในหอพักโดย
เด็ดขาด หากสูญหาย ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องให้มหาวิทยาลัยดาเนินการแต่อย่างใด

ลงชื่อ ..........................................(นิสิต)
........./............./..........

