สําหรับเจาหนาที่
เลขที่รับ......................................
วันที่........................เวลา.............
ผูรับ.........................

ใบสมัครเขาพักในหอพักนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ZYWXZYWX

ติดภาพถาย
ขนาด 1 นิ้ว
จํานวน 2 รูป

โปรดทําเครื่องหมาย ( 9) ในหัวขอที่เกี่ยวของกับผูสมัครและกรอกรายละเอียดใหครบถวน
( ) กรรมการหอพักชุดปจจุบัน ( ) นักศึกษาประเภทขาดแคลนทุนทรัพย ( ) นักศึกษาที่ทํากิจกรรมฯ ( ) ทั่วไป
1. ชื่อ (นาย/นางสาว)................................................................ นามสกุล ........................................................................
รหัสประจําตัวนักศึกษา ........................................ เกิดวันที่ ........... เดือน ................................ พ.ศ. .........................
ปจจุบันพักอยูหอพัก .....................................................................................................................................................
หรือบานเลขที่ ..............................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดสะดวก...................................................................................................................
2. ชื่อบิดา ......................................................... นามสกุล ............................................... อาชีพ .....................................
ชื่อมารดา ..................................................... นามสกุล ............................................... อาชีพ ......................................
ที่อยูบิดา มารดา ...........................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ....................................................... โทรศัพท ........................................................................................
3. ชื่อ – นามสกุลผูปกครองปจจุบัน ................................................................................ อาชีพ .....................................
ที่อยูผูปกครอง .............................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ....................................................... โทรศัพท .........................................................................................
4. รายไดบิดา เดือนละ ................................................ บาท รายไดมารดา เดือนละ .............................................. บาท
บุคคลที่ใหความอุปการะแกขาพเจา ( ชื่อ – นามสกุล ) ................................................................................................
ความเกี่ยวของกับขาพเจา ............................................................................................................................................
ขาพเจาไดรับเงินเพื่อเปนคาใชจายในชีวิตประจําวันเดือนละ ................................................................................... บาท
5. โปรดระบุกิจกรรมที่เคยกระทํามากอน ( ถามีตําแหนงใหระบุดวย ) ...............................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
6. ปจจุบันไดรับทุนการศึกษาประเภทใดบาง ( ) เรียนดี
( ) ขาดแคลนทุนทรัพย
( ) อื่น ๆ ระบุ .............................................................................. มูลคาจํานวน .............................................. บาท
ชื่อทุนที่ไดรับ .......................................................................ระยะเวลาที่ไดรับทุน .......................................................
7. สุขภาพรางกาย ( ) สมบูรณดี
( ) ปานกลาง
( ) ออนแอ
โรคประจําตัวที่เปนอยูในปจจุบัน ........................................................................ หมูเลือด ........................................
8. ประเภทยานพาหนะที่นํามาใช ................................................................... ยี่หอ ...........................................................
ขนาด ............................. ซี.ซี. สี .................................................. หมายเลขทะเบียน ............................................
หมายเลขเครื่อง .........................................................................................................................................................
9. กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใหติดตอกับบุคคลตอไปนี้
9.1 ชื่อ ............................................................................. นามสกุล .........................................................................
ที่อยู .................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย .............................................. โทรศัพท ......................................................................................
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10.

11.

12.

13.

9.2 ชื่อ ............................................................................. นามสกุล ......................................................................
ที่อยู .................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย .............................................. โทรศัพท ......................................................................................
นักศึกษาผูอาศัยในหอพักจะตองละเวนจากการกระทําอันเปนขอหามของหอพักดังตอไปนี้
10.1 หามกระทําการใด ๆ อันเปนการรบกวนตอความสงบสุขของผูอื่น ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน
10.2 หามนําวัตถุระเบิดหรืออาวุธที่รายแรงเขามาหรือมีไวในครอบครองในบริเวณหอพัก
10.3 หามนําสิ่งของผิดกฎหมายเขามาในหอพัก
10.4 หามเลนการพนันหรือกระทําการใด ๆ ที่ผิดกฎหมายในหอพัก
10.5 หามนําบุคคลตางเพศเขาไปในหองพัก
10.6 หามกอการทะเลาะวิวาทในบริเวณหอพัก
10.7 หามกระทําการใด ๆ อันจะกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินและอาคารของหอพัก
10.8 หามประกอบอาหารในบริเวณหอพักและหองพัก
10.9 หามนําอุปกรณที่ตองใชกําลังไฟฟาแรงสูงมาใชในหอพัก เวนแตอุปกรณที่มหาวิทยาลัยไดอนุญาตใหนํามาใช
ไดแก เตารีดไฟฟา พัดลม วิทยุเทปไมเกิน 10 วัตตเทานั้น สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรเฉพาะที่ใชเพื่อการศึกษา
อนุญาตใหมีไดโดยทําเรื่องผานอาจารยที่ปรึกษา และอาจารยที่ปรึกษาในหอพัก ซึ่งจะอนุญาตเปนกรณีไป
อุปกรณไฟฟานอกเหนือจากที่ระบุ ถาตรวจพบจะทําการยึดทันที
10.10 หามนําบุคคลภายนอกเขาไปพักในหองพัก เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอาจารยที่ปรึกษาหอพัก
และผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา
10.11 หามถอดถอน ดักแปลง โยกยาย หรือตอเติมอุปกรณทุกชนิดที่เปนของใชประจําหอพัก หรือภายในหอพัก
10.12 หามปดประกาศเอกสารหรือโปสเตอรใด ๆ ในบริเวณหอพักกอนไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากอาจารย
ที่ปรึกษาหอพักหรือกรรมการหอพัก
การกระทําตอไปนี้ถือวาเปนความผิดที่ตองวินัยดวยวินัยนักศึกษาหอพัก
11.1 เสพหรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในหอพัก
11.2 นําวัตถุระเบิดหรืออาวุธเขามาในหอพัก หรือมีไวในครอบครองในบริเวณหอพัก
11.3 กอการทะเลาะวิวาทหรือทํารายรางกายผูอื่นภายในบริเวณหอพัก
11.4 ลักทรัพย/จงใจทําลายทรัพยสินของหอพักหรือของบุคคลอื่นในหอพัก
11.5 เมาสุราอาละวาดในหอพัก
11.6 เลนการพนันในหอพัก
11.7 ประพฤติตนเสื่อมเสียในทางชูสาวในบริเวณหอพัก
11.8 กอกวนความสงบเรียบรอย หรือสงเสียงรบกวนผูอื่นในหอพัก
11.9 ฝาฝนขอหามและระเบียบของหอพัก
11.10 ไมเชื่อฟงคําตักเตือนของอาจารยที่ปรึกษาหอพักหรือกรรมการหอพัก
การลงโทษมี 3 สถาน คือ
12.1 ตักเตือน
12.2 ทัณฑบน
12.3 ตัดสิทธิการอยูหอพักตลอดไป
การกระทําผิดตามขอ 11.1, 11.2, 11.3 และ 11.4 ใหตัดสิทธิการเปนผูอาศัยในหอพักของนักศึกษาผูน้นั ตลอดไป
และจะตองออกจากหอพักทันที

-314. การกระทําผิดอื่นที่มิไดบัญญัติไวเปนขอหาม หรือขอบังคับที่จะลงโทษผูอาศัยตามระเบียบนี้ ใหอาจารยที่ปรึกษา
หอพักเสนอตอคณะเพื่อพิจารณาโทษตอไป
15. ขอปฏิบัติของนักศึกษาหอพักคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
นักศึกษาเภสัชศาสตรที่ไดรับอนุญาตใหอยูหอพักคณะฯ นอกจากจะมีหนาที่ใหความรวมมือตามระเบียบ
หอพั ก แล ว นั ก ศึ ก ษายั ง ต อ งยึ ด หลั ก การปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องการอยู ห อพั ก เพื่ อ ให ก ารพั ก อาศั ย ร ว มกั น ภายในหอพั ก
เปนระเบียบ สะอาดเรียบรอย เงียบสงบ นาพักอาศัย สมกับเปนสถานที่พักผอนและสถานศึกษาอันจะเปนประโยชน
ตอสุขภาพกายและจิตใจของนักศึกษาทุกคน ดวยการใหความรวมมือโดยปฏิบัติตามขอตอไปนี้
1. รองเทาทุกคูใหวางไวบนชั้นวางรองเทาที่หนาหองอยางเปนระเบียบเรียบรอย หากไมวางไวบนชั้นวางรองเทา
จะถูกเจาหนาที่นําไปเก็บ
2. ทางเดิน (ระเบียง) หามนําสิ่งของมาวางไวเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยและสะดวกในการทําความสะอาด
3. หมอน ที่นอน เกาอี้ หรือสมบัติสวนรวมอื่น ๆ หากไมตองการใชใหนําไปสงคืนหองธุรการหอพัก
4. หามงัดบานเกล็ดหนาตาง หากลืมกุญแจใหไปยืมที่หองธุรการหอพัก
5. เมื่อไมมีคนอยูในหองหรือออกจากหองเพียงชั่วครู ควรล็อคประตูหองเพื่อปองกันเงินและของมีคาสูญหาย
6. รถจักรยานยนตใหล็อคโซและขาตั้งรถทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและปองกันการถูกลักขโมย
9. การแจงซอมของที่เสียหายในหองพักหรือสวนรวม ใหขอรับใบแจงซอมที่หอ งธุรการหอพัก
10. หากพาบุคคลภายนอกที่ไมไดพักอาศัยในหอพักเขามาในหอพัก ใหแจงเจาหนาหอพักกอนทุกครั้ง
หากตองการพักคางคืน ใหเขียนใบคํารองขอพักชั่วคราวและตองไดรับคํายินยอมจากเจาของหองที่จะพักดวย
จากนั้นใหนําสงเจาหนาที่หอพักพรอมทั้งจายคาพักชั่วคราว (นักศึกษา มช. วันละ 20.- บาท, นักเรียนหรือ
นักศึกษาตางสถาบันรวมทั้งบุคคลภายนอก วันละ 40.- บาท, บุคคลตางประเทศวันละ 60.- บาท)
11. การพักอาศัยในหอพัก หากมีปญหาหรือขอเสนอใด ๆ ใหติดตอกรรมการหอพักหรือเจาหนาที่หอพัก
หรืออาจารยที่ปรึกษาหอพักโดยตรงเพื่อหาทางแกไขตอไป
ทั้งนี้ ขอใหนักศึกษาชวยกันดูแลรักษาความสะอาดของหองพัก หองน้ํา ระเบียง และบริเวณรอบหอพักอยูเสมอ
สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตรที่ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบและไมใหความรวมมือกับหอพักนักศึกษาและคณะกรรมการหอพัก
จะถูกตัดสิทธิ์ในการเขาพักอาศัยในหอพักคณะเภสัชศาสตรตลอดไป
ข า พเจ า ยิ น ดี ป ฏิ บั ติ ต ามประกาศเกี่ ย วกั บ หอพั ก ข อ ห า มและวิ นั ย ข อ ปฏิ บั ติ ข องนั ก ศึ ก ษาหอพั ก นั ก ศึ ก ษา
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ขางตนและที่อาจมีเพิ่มเติมในภายหลังดวยความสมัครใจทุกประการ
(ลงชื่อ) .................................................................. ผูสมัคร
................ / ........................... / ................
.
คํารับรองของอาจารยที่ปรึกษา
ขอรับรองวา (นาย/นางสาว)........................................................นามสกุล............................................................
รหัสประจําตัวนักศึกษา...............................เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย ไมเคยกระทําผิดขอบังคับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วาดวยวินัยนักศึกษา
(ลงชื่อ).........................................................................อาจารยที่ปรึกษา
(........................................................................)
(ลงชื่อ).........................................................................ผูรับสมัคร
(........................................................................)
......../......................./..............

