ใบสมัคร
หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
คาแนะนา 1. ข้ อมูลในเอกสำรฉบับนี ้จะนำไปใช้ เป็ นฐำนข้ อมูลของหอพักนักศึกษำ และใช้ เป็ นฐำนข้ อมูลติดต่อ
ในกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉินต่ำงๆ ดังนันขอควำมกรุ
้
ณำกรอกข้ อมูลทุกข้ อตำมควำมเป็ นจริ งให้ ชดั เจน
2. ควรกรอกข้ อมูลให้ ครบทุกข้ อ ด้ วยตัวหนังสือบรรจง อ่ำนง่ำย ใช้ ปำกกำสีดำ หรื อสีน ้ำเงินเท่ำนัน้

ติดรูปถ่ำย

เลขที่ห้องพัก

3. ให้ ใส่เครื่ องหมำยลงในช่อง  ที่เลือก
1) ประวัติ
1.1) คำนำหน้ ำชื่อ  น.ส.  นำย  ยศอื่นๆ..............................................................
1.2) หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน..........................................................................................
1.3) ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย)
ชื่อ

นำมสกุล

ชื่อเล่น

นำมสกุล

ชื่อเล่น

ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่)
ชื่อ

1.4) วัน/เดือน/ปี เกิด วันที
่  เดือน พ.ศ.
1.5) เชื ้อชำติ...............................................1.7) สัญชำติ ...............................................1.8) ศำสนำ.................................................
2) ข้ อมูลครอบครัว
2.1) บิดำ ชื่อ..........................................................นำมสกุล..................................................อำชีพ....................................................
2.1) มำรดำ ชื่อ.......................................................นำมสกุล................................................. อำชีพ....................................................
สถำนภำพบิดำ-มำรดำ  สมรส  หย่ำ  แยกกันอยู่  บิดำเสียชีวติ  มำรดำเสียชีวิต
3) ข้ อมูลการศึกษา
ระดับกำรศึกษำ..................................................... สถำบันกำรศึกษำ...................................................................................................
มหาวิทยาลัยพายัพ
รหัสประจำตัวนักศึกษำ...........................................ชันปี
้ ที่..............คณะ...............................................สำขำ........................................
อำจำรย์ที่ปรึกษำชื่อ...................................................................... เบอร์ ติดต่อ......................................................................................
4) ข้ อมูลเพื่อใช้ ในการติดต่ อ
4.1) หมำยเลขโทรศัพท์สว่ นตัวนักศึกษำ...............................................................................................................................................
4.2) หมำยเลขโทรศัพท์บิดำ........................................................... หมำยเลขโทรศัพท์มำรดำ...............................................................
4.3) หมำยเลขโทรศัพท์ผ้ ปู กครอง / ผู้ที่มีสทิ ธิ์ในกำรตัดสินใจกรณีฉกุ เฉิน................................................................................................
ชื่อ................................................................................................. ควำมสัมพันธ์เป็ น..........................................................................
4.4) E-mail address..........................................................................................................................................................................
4.5) Facebook / ID Line...................................................................................................................................................................
4.6) ที่อยูต่ ำมทะเบียนบ้ ำน เลขที่......................หมูท่ ี่...............ตรอก/ซอย...................................ถนน...................................................
ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์ 
4.7) ที่อยูท่ ี่ใช้ ในกำรติดต่อและจัดส่งเอกสำรให้ ผ้ ปู กครอง  ที่อยูต่ ำมทะเบียนบ้ ำน (ไม่ต้องกรอกข้ อ 4.7)  ที่อยูอ่ ื่น (ระบุ)
เลขที่......................หมูท่ ี่................ตรอก/ซอย...............................ถนน................................................ตำบล/แขวง....................................
อำเภอ/เขต...................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์ 

5) ข้ อมูลด้ านสุขภาพ

 ไม่มี (ไม่ต้องกรอกข้ อ 5.3)  มี (ให้ กรอกข้ อมูล 5.3 ให้ ละเอียด)
5.3) ชื่อโรค.................................................................................................... กำรรักษำ  ไม่มียำประจำ  มียำประจำ
5.1) กรุ๊ปเลือด.........................

5.2) โรคประจำตัว

หมำยเหตุ (ชื่อยำและวิธีกำรรักษำ)..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
6) บุคลิกลักษณะทั่วไป (เพื่อเป็ นประโยชน์ ในการจัดเพื่อนร่ วมห้ องพักให้ กับท่ าน)
6.1) ชอบตื่นเช้ ำและนอนหัวค่ำ
6.2) ชอบเสียงดังบ้ ำง
6.3) ชอบเที่ยว
6.4) ห้ องนอนสะอำดอยูเ่ สมอ

ชอบนอนดึกและนอนตื่นสำย เป็ นคนยืดหยุน่ ในเรื่องเวลำ
ชอบควำมเงียบสงบ
 ชอบทังสองแบบ
้
 ชอบเที่ยวเป็ นบำงครัง้
 ไม่ชอบเที่ยวชอบอยูใ่ นห้ อง
ห้ องนอนสะอำดเป็ นครัง้ ครำว ไม่คอ่ ยชอบทำควำมสะอำดห้ องนอน
สูบบุหรี่ (หอพักของมหำวิทยำลัยพำยัพ เป็ นเขตปลอดบุหรี่

6.5)  ไม่สบู บุหรี่
6.6) อื่นๆระบุ.....................................................................................................................................................................
7) หลักฐานประกอบการสมัครหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ

 รูปถ่ำยหน้ ำตรงขนำด 1 นิ ้ว จำนวน 3 ใบ พร้ อมเขียนชื่อ-นำมสกุล ด้ ำนหลัง
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้สมัคร พร้ อมลงชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
 ใบเสร็จรับเงินค่ำหอพัก / ค่ำประกันกุญแจหอพัก เลขที่ ..............................................................................................................
 อื่น...........................................................................................................................................................................................
ข้ ำพเจ้ ำขอเข้ ำพักในหอพักนักศึกษำของมหำวิทยำลัยพำยัพตลอด 1 ปี กำรศึกษำ ยินยอมปฏิบตั ิตำมกฏ ระเบียบและคำสัง่ ของ
หอพักนักศึกษำฯ ทุกประกำร ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำข้ อมูลข้ ำงต้ นเป็ นควำมจริงทุกประกำร และอนุญำตให้ มหำวิทยำลัยพำยัพใช้ ข้อมูลนี ้

(ลงชื่อ) ........................................................ นักศึกษำผู้สมัครขออยูห่ อพัก
(............................................................................)
วันที่ ............../........................./.................

(ลงชื่อ) ......................................................... ผู้ปกครอง
(............................................................................)
วันที่ ............../........................./.................
ส่ วนของเจ้ าหน้ าที่หอพักนักศึกษาชายและหอพักนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยพายัพ
(ลงชื่อ) ................................................................

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

(.........................................................)

(.......................................................)

เจ้ ำหน้ ำที่หอพักนักศึกษำ

ผู้จดั กำรหอพัก

วันที่ ............/..................../.................

วันที่ ............/..................../...............

หอพักนักศึกษำชำยและหอพักนักศึกษำหญิง มหำวิทยำลัยพำยัพ

ประจำปี กำรศึกษำ 2563

