
 
 ใบสมัครเข้าอยู่หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 งานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย                                                          
        ภาคเรียนที…่…….. ปีการศึกษา………….………. 

(โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจง  ให้ครบทุกช่องและถูกต้องชัดเจนตามรายละเอียด) 

1. ข้าพเจ้านาย/นางสาว…………………………….………………………….………..นามสกุล…………….………………………..…………. 
   วัน,เดือน,ปีเกิด….…….….………..………………อายุ...........ป ีกรุ๊ปเลือด….......…..โรคประจ าตัว……………….…..….………… 
   ประวัติการแพ้ยา.........................................................................................................................................................   
2. เข้ามาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี   สาขาวิชา…………..……………….………...…คณะ………..……………..…………………….... 
3. ภูมิล าเนาบ้านเลขที่….………หมู่ที่…..…ซอย…………………….. ถนน…………………. ชื่อหมู่บ้าน………..………….….……..…    
    ต าบล………………………….……อ าเภอ……………………….จังหวัด……….….……………….รหัสไปรษณีย์…………..…….……….  
    โทร………………………………….……….………………...ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน.............................……..…………………  
4. บิดา ชื่อ – นามสกลุ.........................................................................................................................อายุ.............. ....ปี  
          ยังมีชีวิตอยู่                  ถึงแก่กรรม 
   อาชีพ........................................................สถานที่ท างาน.............................................................................................  
   ที่อยู่ปัจจุบัน.............................................................................................................. ................................................... 
   ...........................................................................................เบอร์โทรศัพท์..................... ............................................... 
   มารดา ชื่อ – นามสกุล.....................................................................................................................อายุ..................ปี  
          ยังมีชีวิตอยู่                  ถึงแก่กรรม 
   อาชีพ........................................................สถานที่ท างาน.............................................................................................  
   ที่อยู่ปัจจุบัน.............................................................................................................. ................................................... 
   ...........................................................................................เบอร์โทรศัพท์..................... ............................................... 
5. สถานภาพครอบครัว        อยู่ด้วยกัน           หย่าร้าง              แยกกันอยู่ 
6. ผู้ปกครองที่มิใช่บิดา/มารดา (ถ้ามี) ชื่อ – นามสกุล ...................................................................................................  
   อาชีพ.........................................................สถานที่ท างาน............................................................................................  
   ที่อยู่ปัจจุบัน.............................................................................................................. ................................................... 
   ...........................................................................................เบอร์โทรศัพท์..................... ............................................... 
7. ปัจจุบันพักอาศัย 
         อยู่กับ บิดา/มารดา 
         อยู่กับผู้ปกครอง/ญาติ 
         อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................ ..................................... 
         ที่อยู่......................................................................................................................................................................  
         เบอร์โทรศัพท์.................................................................... ......... 
8. มีความประสงค์เข้าอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
        หอพักชาย (ภูหอ/ภูหลวง) 
        ห้องพัดลม  ห้องน้ ารวม พักห้องละ 4 คน (2,500 บาท/คน/เทอม)  
        หอพักหญิง  (อินทนิล/ดอกคูณ)          
             ห้องพัดลม ห้องน้ ารวม พักห้องละ 4 คน (2,500  บาท/คน/เทอม 
             ห้องพัดลม ห้องน้ ารวม พักห้องละ 2 คน (4,000 บาท/คน/เทอม)   
 
 

ติดรูปถ่ายขนาด 
1 นิ้ว 
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        หอพักหญิงหางนกยูง   
         ห้องพัดลม ห้องน้ ารวม พักห้องละ 2 คน (4,000  บาท/คน/เทอม)  

         หอพักหญิง (จันทน์ผา) 
               ห้องพัดลม ห้องน้ าในตัว  พักห้องละ 4  คน (4,000 บาท/คน/เทอม)  
               ห้องพัดลม ห้องน้ าในตัว และเครื่องท าน้ าอุ่น พักห้องละ 4  คน (5,000 บาท/คน/เทอม)  
               ห้องพัดลม ห้องน้ าในตัว  พักห้องละ 2  คน (6,000 บาท/คน/เทอม)  
     ห้องพัดลม ห้องน้ าในตัว และเครื่องท าน้ าอุ่น  พักห้องละ 2 คน (7,000 บาท/คน/เทอม)  
หมายเหตุ   ให้ช าระเงินประกันของเสียหายแรกเข้าเพ่ิมเติม เป็นเงินจ านวน  1,000  บาท/คน 
 
 เมื่อข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาอนุญาตให้เข้าพัก ในหอพักมหาวิทยาลัยฯ ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามข้อบังคับ  
และกฎระเบียบของหอพักทุกประการ  และยินดีชดใช้ค่าเสียหายต่าง ๆ  อันเกิดขึ้นจากการกระท าของข้าพเจ้าหรือ  
ในส่วนที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ  หากข้าพเจ้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของหอพัก  ข้าพเจ้ายินดี   
ที่จะให้มหาวิทยาลัยด าเนินการทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ ประกาศ  ของมหาวิทยาลัยหรือตามกฎหมายบ้านเมือง
แก่ข้าพเจ้าทุกประการ      

  ลงชื่อ………………………………………..………ผู้สมัคร 
                    (………………………………………….……..) 
                    ..…………./……….……..../………………. 
 
 
        ลงชื่อ………………………………………………..ผู้รับสมัคร 
                    (…………………………………………………) 
                    ….…..…../……….………../……...………… 
 
 
หมายเหตุ  ให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดในใบสมัคร ให้ครบทุกข้อและเขียนให้ชัดเจนที่สุด หากการกรอกข้อมูล 
              ไม่ละเอียด ไม่ชัดเจน อาจท าให้ท่านเสียสิทธิ์ในการพิจารณาเข้าอยู่หอพัก 

*************************************************************************************** 
  
 
 
 
 
 
 

ที่อยู่  งานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เลขท่ี 234  ถ.เลย-เชียงคาน  ต.เมือง  อ.เมือง  จ.เลย  42000 

 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการสมัครของนักศึกษา 
1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว 
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว   จ านวน  1 แผ่น 
3. ส าเนาบัตรประชาชน   จ านวน  1 แผ่น 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  1 แผ่น 



 
หนังสือมอบตัวและยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 

เขียนที่ ................................................................ 
วันที่............เดือน...................................พ.ศ.................. 

 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ) ................................................................. ..................อายุ......................ปี 
อาชีพ..................................................................................ต าแหน่ง............................... ................................................. 
สถานที่ท างาน...............................................................................................เบอร์โทรศัพท์....................................... ...... 
อยู่บ้านเลขท่ี.............................หมู่ที่................ถนน...........................................ต าบล........ ............................................ 
อ าเภอ.............................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์ ......................................... 
โทรศัพท์บ้าน....................................................................เบอร์โทรศัพท์..........................................................................
เกี่ยวข้องกับนาย/นางสาว.....................................................................................................เป็น       บิดา      มารดา          
     ผู้ปกครอง (ระบุ)  ข้าพเจ้ายินยอมและขอมอบตัวนาย/นางสาว................................................................................  
เข้า พักอาศัยอยู่ภายในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยข้าพเจ้ ายินยอมให้ค ารับรองต่อ        
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่า 
 1.  ข้าพเจ้าจะเป็นผู้ว่ากล่าวตักเตือน นาย/นางสาว............................................................................. ............ 
              ให้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบหอพักและระเบียบมหาวิทยาลัยฯ โดยเคร่งครัด 
 2.  หากผู้สมัครท าผิดระเบียบหอพัก หรือระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ข้าพเจ้ายินดีที่ให้งานหอพักนักศึกษา 
               ด าเนินการลงโทษตามระเบียบ 
 3.  หากเป็นกรณีท าผิดระเบียบหอพักนักศึกษาบ่อยครั้ง หรือท าผิดวินัยร้ายแรง ข้าพเจ้ายินดีให้งานหอพัก 
              นักศึกษาตัดสิทธิ์ในการเข้าอาศัยในหอพักทันที 
 4.  ในกรณีฉุกเฉินข้าพเจ้ายินยอมให้งานหอพักนักศึกษาหรืออาจารย์ประจ าหอพัก ด าเนินการแทนข้าพเจ้า 
              ได้ตามความเหมาะสม แล้วแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ 
 5.  หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่และสถานที่ท างานดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าจะแจ้งให้งานหอพักนักศึกษา 
              ทราบทันท ี
 6.  ใบสมัครพร้อมหนังสือมอบตัวและยินยอมฉบับนี้เป็นหลักฐานว่านักศึกษาได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยภายใน 
               หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ แล้ว 
 
 
      ลงชื่อ................................................................... 
            (...................................................................) 
                                        ผู้ปกครอง 


