คู่ มื อ
การเขี ย นคํา ร้ อ ง
สํา หรั บ ผู้ รั บ บริ ก าร

โดย

นางสาวกมลชนก เทศนา

เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป ชํานาญการ
พฤศจิ ก ายน 2562

ฝ า ย ห อ พั ก นั ก ศึ ก ษ า สํา นั ก บ ริ ห า ร ท รั พ ย์ สิ น แ ล ะ สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย อุ บ ล ร า ช ธ า นี

ก

คํานํา
คู่มอ
ื การเขียนคําร้องสําหรับผูร้ บ
ั บริการฉบับนีจัดทําขึนเพือเปนแนวทาง
ในการเขียนคําร้องสําหรับนักศึกษาผูม
้ ารับบริการ เนือหาของคู่มอ
ื ฉบับนีได้นาํ เสนอ
แนวทางการเขียนคําร้องทีจําเปนและใช้ประจําสําหรับผูพ
้ ก
ั อาศัยในหอพักนักศึกษา
เพือให้นก
ั ศึกษาหรือผูร้ บ
ั บริการสามารถเขียนคําร้องได้กระชับ ได้ใจความทีสําคัญ
นอกจากนียังได้สรุปมติทีประชุมและประกาศทีเกียวข้องกับการเขียนคําร้อง
เพืออ้างอิงการปฏิบต
ั ิงานให้เปนไปในทิศทางเดียวกัน
ผูจ
้ ด
ั ทําหวังเปนอย่างยิงว่าคู่มอ
ื การเขียนคําร้องสําหรับผูร้ บ
ั บริการฉบับนี
จะเปนประโยชน์ต่อผูท
้ ีมารับบริการหรือเจ้าหน้าทีกรณีปฏิบต
ั ิงานแทนได้ไม่มากก็
น้อย หากมีขอ
้ ผิดพลาดหรือบกพร่องประการใด ผูจ
้ ด
ั ทํายินดีนอ
้ มรับข้อเสนอแนะ
ด้วยความยินดียง
ิ

กมลชนก เทศนา
เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป ระดับชํานาญการ
ผูจ
้ ด
ั ทํา

ข

สารบัญ

คํานํา
สารบัญ
การเขียนคําร้องทัวไป
ขอยกเว้นค่าหอพักงวดที 2
ขอให้ตรวจสอบค่าไฟฟา
ขอดูภาพจากกล้อง CCTV
ขอเคลือนย้ายครุภัณฑ์
ขออนุญาตให้ผป
ู้ กครองเข้าพักในห้องพัก
การเขียนคําร้องขอย้ายห้องพัก
การเขียนคําร้องขอลาออกจากหอพัก
ลาออกได้รบ
ั เงินค่าหอพักคืน 90%
ลาออกไม่ได้รบ
ั เงินค่าหอพักคืน
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผจ
ู้ ด
ั ทํา

หน้า
ก
ข
1
1-5
6
7
8
9
10-13
14
15-21
22

คําร้องทัวไป

1

ขอยกเว้นค่าหอพักงวดที 2
1.เนืองจากไปฝกงาน
เอกสารแนบ

มี 4 กรณี คือ

1.1 สําเนาหนังสือตอบรับเข้าฝกงาน
1.2 สําเนาหนังสือส่งตัวออกฝกงาน

2.เนืองจากสําเร็จการศึกษา
เอกสารแนบ

2.1 หลักฐานเกียวกับการสําเร็จการศึกษา

3.เนืองจากถูกถอนชือจากการเปนนักศึกษา
เอกสารแนบ

3.1 ประกาศรายชือนักศึกษาถูกถอนชือจากการเปนนักศึกษา หรือ
หลักฐานเกียวกับการถูกถอนชือเปนนักศึกษา

4.เนืองจากเจ็บปวยต่อเนืองเกิน 60 วัน เปนเหตุให้ไม่สามารถพักในหอพักได้
เอกสารแนบ
4.1 ใบรับรองแพทย์

อ้างอิงตามมติทีประชุมคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ครังที 3/2559 วาระที 4.2

ตัวอย่างการเขียน
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ขอยกเว้นค่าหอพักงวดที 2
เนืองจากไปฝกงาน

วันที...เดือน.....พ.ศ.......
เรือง ขอยกเว้นค่าหอพักงวดที 2 ปการศึกษา....เนืองจากไปฝกงาน
เรียน ผูอ
้ ํานวยการสํานักบริหารทรัพย์สน
ิ และสิทธิประโยชน์
ข้าพเจ้า..........................นักศึกษาชันปที.........รหัสนักศึกษา...............
คณะ.....................โทรศัพท์................พักในหอพัก (ระบุชอหอพั
ก)
ื
เลขห้อง.........มีความประสงค์ ขอยกเว้นการชําระค่าหอพักงวดที 2
ปการศึกษา........เนืองจาก กระผม/ดิฉน
ั จะไปฝกงานที(ระบุชอสถานที
ื
ฝกงาน จังหวัด ) ระหว่าง(ระบุวน
ั เดือนปเริมฝกงาน) ถึง (ระบุวน
ั เดือนป
สินสุดการฝกงาน) และกระผม/ดิฉน
ั จะยืนเอกสารลาออกจากหอพัก
และคืนกุญแจห้องพักภายใน(ระบุวน
ั เดือนป)
จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ลงชือ...........................ผูย
้ นคํ
ื าร้อง
(............................)

ตัวอย่างการเขียน
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ขอยกเว้นค่าหอพักงวดที 2
เนืองจากสําเร็จการศึกษา

วันที...เดือน.....พ.ศ.......
เรือง ขอยกเว้นค่าหอพักงวดที 2 ปการศึกษา....เนืองจากสําเร็จการศึกษา
เรียน ผูอ
้ ํานวยการสํานักบริหารทรัพย์สน
ิ และสิทธิประโยชน์
ข้าพเจ้า...........................นักศึกษาชันปที......รหัสนักศึกษา...................
คณะ............................โทรศัพท์....................พักในหอพัก(ระบุชอหอพั
ก)
ื
เลขห้อง.........มีความประสงค์ ขอยกเว้นการชําระค่าหอพักงวดที 2
ปการศึกษา........เนืองจาก กระผม/ดิฉน
ั จะสําเร็จการศึกษา และรายชือ
ผูส
้ าํ เร็จการศึกษารออนุมต
ั ิ/ได้รบ
ั อนุมต
ั ิจากสภามหาวิทยาลัย ซึงจะมีผล
ภายในเดือน......พ.ศ.....และกระผม/ดิฉน
ั จะยืนเอกสารลาออกจากหอพัก
และคืนกุญแจห้องพักภายใน(ระบุวน
ั เดือนป)
จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ลงชือ...........................ผูย
้ นคํ
ื าร้อง
(............................)

ตัวอย่างการเขียน
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ขอยกเว้นค่าหอพักงวดที 2

เนืองจากถูกถอนชือจากการเปนนักศึกษา

วันที...เดือน.....พ.ศ.......
เรือง ขอยกเว้นค่าหอพักงวดที 2 ปการศึกษา....เนืองจากถูกถอนชือ
จากการเปนนักศึกษา
เรียน ผูอ
้ ํานวยการสํานักบริหารทรัพย์สน
ิ และสิทธิประโยชน์
ข้าพเจ้า..........................นักศึกษาชันปที.........รหัสนักศึกษา...............
คณะ.....................โทรศัพท์.............พักในหอพัก(ระบุชอหอพั
ก)
ื
เลขห้อง.........มีความประสงค์ ขอยกเว้นการชําระค่าหอพักงวดที 2
ปการศึกษา........เนืองจาก กระผม/ดิฉน
ั ถูกถอนชือจากการเปนนักศึกษา
และกระผม/ดิฉน
ั จะยืนเอกสารลาออกจากหอพักและคืนกุญแจห้องพัก
ภายใน(ระบุวน
ั เดือนป)
จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ลงชือ...........................ผูย
้ นคํ
ื าร้อง
(............................)

ตัวอย่างการเขียน
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ขอยกเว้นค่าหอพักงวดที 2

เนืองจากเจ็บปวยต่อเนืองเกิน 60 วัน

วันที...เดือน.....พ.ศ.......
เรือง ขอยกเว้นค่าหอพักงวดที 2 ปการศึกษา....เนืองจากเจ็บปวย
ต่อเนืองเกิน 60 วัน
เรียน ผูอ
้ ํานวยการสํานักบริหารทรัพย์สน
ิ และสิทธิประโยชน์
ข้าพเจ้า......................นักศึกษาชันปที.........รหัสนักศึกษา...............
คณะ.....................โทรศัพท์.............พักในหอพัก(ระบุชอหอพั
ก)
ื
เลขห้อง.........มีความประสงค์ ขอยกเว้นการชําระค่าหอพักงวดที 2
ปการศึกษา........เนืองจาก กระผม/ดิฉน
ั เจ็บปวยเปน(ระบุชอโรค/อาการ
ื
สาเหตุการเจ็บปวยและวันเดือนปทีเริมเจ็บปวย) ซึงเจ็บปวยต่อเนือง
เกิน 60 วัน เปนเหตุให้ไม่สามารถพักในหอพักนักศึกษาได้ และกระผม/
ดิฉน
ั จะยืนเอกสารลาออกจากหอพักและคืนกุญแจห้องพักภายใน
(ระบุวน
ั เดือนป)
จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ลงชือ...........................ผูย
้ นคํ
ื าร้อง
(............................)
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ตัวอย่างการเขียน
คําร้องทัวไป

ขอให้ตรวจสอบค่าไฟฟา

วันที...เดือน.....พ.ศ.......
เรือง ขอให้ตรวจสอบค่าไฟฟาประจําเดือน.....พ.ศ....
เรียน ผูอ
้ ํานวยการสํานักบริหารทรัพย์สน
ิ และสิทธิประโยชน์
ข้าพเจ้า.........................นักศึกษาชันปที........รหัสนักศึกษา...............
คณะ.....................โทรศัพท์.............พักในหอพัก(ระบุชอหอพั
ก)
ื
เลขห้อง.........มีความประสงค์ ขอให้ตรวจสอบค่าไฟฟาประจําเดือน.......
พ.ศ..... เนืองจาก ค่าไฟฟาเดือนดังกล่าวจํานวน.......บาท ซึงคาดว่า
มีความผิดปกติ โดยในห้องพักมีผพ
ู้ ก
ั อาศัยจํานวน.....คน รายละเอียดอืนๆ
เกียวกับการใช้ไฟฟาในห้องมีดังนี.......................
จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ลงชือ...........................ผูย
้ นคํ
ื าร้อง
(............................)
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ตัวอย่างการเขียน
คําร้องทัวไป

ขอดูภาพจากกล้อง CCTV
วันที...เดือน.....พ.ศ.......
เรือง ขอดูภาพจากกล้อง CCTV
เรียน ผูอ
้ ํานวยการสํานักบริหารทรัพย์สน
ิ และสิทธิประโยชน์
ข้าพเจ้า...........................นักศึกษาชันปที......รหัสนักศึกษา...............
คณะ.....................โทรศัพท์.............พักในหอพัก(ระบุชอหอพั
ก)
ื
เลขห้อง.........มีความประสงค์ ขอดูภาพจากกล้อง CCTV
เนืองจาก (ระบุสาเหตุทีขอดูกล้องฯ ช่วงระยะเวลาเกิดเหตุ วันเดือนป
และช่วงเวลาเริม-สินสุดเหตุการณ์ สถานทีเกิดเหตุ) รายละเอียดอืนๆ
ทีเปนจุ ดสังเกตเกียวกับทรัพย์สน
ิ (ถ้ามี) มีดังนี......
จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ลงชือ...........................ผูย
้ นคํ
ื าร้อง
(............................)
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ตัวอย่างการเขียน
คําร้องทัวไป

ขอเคลือนย้ายครุ ภัณฑ์
วันที...เดือน.....พ.ศ.......
เรือง ขอเคลือนย้ายครุภัณฑ์ในห้องพัก
เรียน ผูอ
้ ํานวยการสํานักบริหารทรัพย์สน
ิ และสิทธิประโยชน์
ข้าพเจ้า...........................นักศึกษาชันปที......รหัสนักศึกษา...............
คณะ.....................โทรศัพท์.............พักในหอพัก (ระบุชอหอพั
ก)
ื
เลขห้อง.........มีความประสงค์ ขอเคลือนย้ายครุภัณฑ์ออกจากห้องพัก/
เข้าในห้องพัก(ระบุชอครุ
ภัณฑ์และจํานวน) เนืองจาก (ระบุเหตุผล
ื
ทีขอเคลือนย้ายครุภัณฑ์ออก-เข้าห้องพัก)
ปจจุ บน
ั ในห้องพักมีครุภัณฑ์ดังกล่าวจํานวน......
จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ลงชือ...........................ผูย
้ นคํ
ื าร้อง
(............................)
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ตัวอย่างการเขียน
คําร้องทัวไป

ขออนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าพักในห้องพัก

วันที...เดือน.....พ.ศ.......
เรือง ขออนุญาตให้ผป
ู้ กครองเข้าพักในห้องพัก
เรียน ผูอ
้ ํานวยการสํานักบริหารทรัพย์สน
ิ และสิทธิประโยชน์
ข้าพเจ้า...........................นักศึกษาชันปที......รหัสนักศึกษา...............
คณะ.....................โทรศัพท์.............พักในหอพัก (ระบุชอหอพั
ก)
ื
เลขห้อง.........มีความประสงค์ ขออนุญาตให้ผป
ู้ กครองเข้าพักในห้องพักด้วย
เนืองจาก (ระบุเหตุผลความจําเปนทีให้มาพักด้วย ชือ-สกุลผูป
้ กครอง
สถานะความเกียวข้องกับนักศึกษา )
โดยขอเข้าพักระหว่าง(ระบุวน
ั เดือนปทีเข้าพัก-วันเดือนปทีออกจากหอพัก)
และได้แนบสําเนาบัตรประชาชนของผูป
้ กครองมาพร้อมนี
จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ลงชือ...........................ผูย
้ นคํ
ื าร้อง
(............................)
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การย้ายห้องพัก
รายละเอียดดังนี
1. ย้ายห้องทีไม่ต้องชําระเงินค่าหอพักเพิม
เปนการย้ายห้องพักทีมีอัตราค่าห้องพักในอัตราเดียวกัน
1.1 ย้ายห้องพักทีเปนประเภทเดิม เช่น ปจจุบน
ั พักหอพักปรับอากาศ ห้อง 2 คน และขอย้าย
ไปยังห้องใหม่ ทีเปนห้องพักปรับอากาศ ห้อง 2 คน
2. ย้ายห้องทีต้องชําระเงินค่าหอพักเพิม (ย้ายห้องข้ามประเภท)
เปนการย้ายห้องพักทีมีอัตราค่าห้องพักมากกว่าอัตราค่าห้องพักเดิม
2.1 ย้ายภายในหอเดิม/ข้ามหอพักทีเปนประเภทเดิม และเปลียนจํานวนผูเ้ ข้าพักต่อห้อง เช่น
- เปลียนจากห้องพัก 2-4 คน เปนห้องพัก 1 คน
- เปลียนจากห้องพัก 3-4 คน เปนห้องพัก 2 คน
- เปลียนจากห้อง 4 คน เปนห้องพัก 3 คน
2.2 ย้ายข้ามหอพักทีเปนหอพักประเภทใหม่/เปลียนจํานวนผูเ้ ข้าพักต่อห้อง เช่น
- ย้ายจากหอพักสวัสดิการ ห้องนํารวม เปนหอพักสวัสดิการ ห้องน้าในตัว ห้อง 1-4 คน
- ย้ายจากหอพักสวัสดิการ ห้องนํารวม/ห้องนําในตัว เปนหอพักพัดลม ห้อง 1-4 คน
- ย้ายจากหอพักสวัสดิการ ห้องนํารวม/ห้องนําในตัว เปนหอพักปรับอากาศ ห้อง 1-4 คน
- ย้ายจากหอพักพัดลมเปนหอปรับอากาศ ห้อง 1-4 คน
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ตัวอย่างการคํานวณเงิน
การย้ายห้องทีต้องชําระเงินค่าหอพักเพิม
(ย้ายห้องข้ามประเภท)
นางสาว ก ปจจุ บน
ั พักทีหอพักสวัสดิการ ห้องนํารวม ห้องละ 4 คน ชําระเงินรายปเรียบร้อย
แล้วประสงค์ยา้ ยห้องเปนหอพักปรับอากาศห้อง 1 คน ขอย้ายห้องเดือนตุลาคม 2562
(ปการศึกษา 2562 ค่าหอพักจากเดือนมิถน
ุ ายน 2562-มีนาคม 2563 = 10 เดือน)
ค่าบํารุงหอพัก หอสวัสดิการห้องนํารวม ห้อง 4 คน รายป
ค่าหอพัก
จํานวน 5,000 บาท
ค่าประกันทรัพย์สน
ิ เสียหาย
จํานวน 200 บาท
ค่าสวัสดิการ
จํานวน 600 บาท
ค่ามัดจํากุญแจ
จํานวน 100 บาท
ค่าไฟฟาเหมาจ่ายหอพักสวัสดิการ จํานวน 1,000 บาท
ค่าบํารุงหอพัก หอปรับอากาศ ห้อง 1 คน รายป
ค่าหอพัก
จํานวน 35,000 บาท
ค่าประกันทรัพย์สน
ิ เสียหาย
จํานวน 500 บาท
ค่าสวัสดิการ
จํานวน 600 บาท
ค่ามัดจํากุญแจ
จํานวน 100 บาท
ค่าไฟฟาตามมิเตอร์ ชําระเปนรายเดือน
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ตัวอย่างการคํานวณเงิน (ต่อ)
การย้ายห้องทีต้องชําระเงินค่าหอพักเพิม
(ย้ายห้องข้ามประเภท)
นางสาว ก ปจจุ บน
ั พักทีหอพักสวัสดิการ ห้องนํารวม ห้องละ 4 คน ชําระเงินรายปเรียบร้อย
แล้วประสงค์ยา้ ยห้องเปนหอพักปรับอากาศห้อง 1 คน ขอย้ายห้องเดือนตุลาคม 2562
(ปการศึกษา 2562 ค่าหอพักจากเดือนมิถน
ุ ายน 2562-มีนาคม 2563 = 10 เดือน)
ค่าหอพัก
ค่าหอพักปรับอากาศ ห้อง 1 คน เดือน ต.ค.62- มี.ค.63 = 6 เดือน
(เดือนละ 3,500x6 เดือน= 21,000 บาท)
ค่าหอพักสวัสดิการห้องนํารวม ห้อง 4 คน เดือน ต.ค.62- มี.ค.63 = 6 เดือน
(เดือนละ 500x6 เดือน= 3,000 บาท)
ค่าหอพัก ทีต้องชําระเพิม
จํานวน 18,000 บาท (21,000-3,000 บาท)
ค่าประกันทรัพย์สน
ิ เสียหาย
ค่าประกันทรัพย์สน
ิ เสียหายชําระเพิม จํานวน 300 บาท (500-200 บาท)
ค่าสวัสดิการ
อัตราเท่าเดิม ไม่ต้องชําระเพิม
ค่ามัดจํากุญแจ
อัตราเท่าเดิม ไม่ต้องชําระเพิม
ค่าไฟฟาเหมาจ่ายหอพักสวัสดิการ ไม่สามารถนํามาใช้กับหอพักปรับอากาศ ซึงจะต้องชําระ
ค่าไฟฟาเปนรายเดือนตามมิเตอร์หอ
้ งใหม่ทีย้ายเข้าพัก
ค่าบํารุงหอพักทีนางสาว ก ต้องชําระเพิม จํานวน 18,300 บาท (18,000+300 บาท)
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ตัวอย่างการเขียน
คําร้องขอย้ายห้องพัก

วันที...เดือน.....พ.ศ.......
เรือง ขอย้ายห้องพัก
เรียน หัวหน้าสํานักงานหอพัก
ด้วยข้าพเจ้า..........................นักศึกษาชันปที......รหัสนักศึกษา.........
คณะ.........................โทรศัพท์...............พักในหอพัก(ระบุชอหอพั
ก)
ื
เลขห้อง.........มีความประสงค์จะขอย้ายไปยังห้องพักหมายเลข..........
เนืองจาก(ระบุเหตุผลทีขอย้ายห้อง)
จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณา

ลงชือ...........................ผูย
้ นคํ
ื าร้อง
(............................)

คําร้องลาออกจากหอพัก
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มี 2 กรณี ดังนี

1. ลาออก ได้รบ
ั เงินค่าหอพักคืน 90%

สําหรับนักศึกษาทีพ้นสภาพนักศึกษา หรือไม่มส
ี ถานภาพนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี ยืนเอกสารลาออกจากหอพักภายใน 30 วัน
นับจากวันรายงานตัวเข้าหอพัก

เอกสารแนบ
1.1 สําเนาเอกสารลาออก/สละสิทธิเข้าศึกษาจากคณะหรืองานทะเบียน 1 แผ่น
1.2 หลักฐานการชําระเงินค่าหอพัก 1 แผ่น
1.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักศึกษา 1 แผ่น
1.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูป
้ กครอง 1 แผ่น
1.5 สําเนาหน้าบัญชีธนาคารของนักศึกษาหรือผูป
้ กครอง 1 แผ่น
1.6 ใบสําคัญรับเงินตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี 1 แผ่น

2. ลาออก ไม่ได้รบ
ั เงินค่าหอพักคืน

2.1 สําหรับนักศึกษาทีไปฝกงาน สําเร็จการศึกษา ถูกถอนชือจากการเปน
นักศึกษา เจ็บปวยต่อเนืองเกิน 60 วัน เปนเหตุให้ไม่สามารถพักในหอพักได้
ให้ยนคํ
ื าร้องทัวไปขอยกเว้นค่าหอพักงวดที 2 ภายในเดือนธันวาคม ของป
การศึกษานันๆ ก่อนลาออกจากหอพัก (ค่าหอพักงวดที 2 ไม่ต้องชําระ)
2.2 สําหรับนักศึกษาทีพ้นสภาพนักศึกษา หรือไม่มส
ี ถานภาพนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี ยืนเอกสารลาออกจากหอพักภายหลัง 30 วัน
นับจากวันรายงานตัวเข้าหอพัก (ค่าหอพักงวดที 2 ชําระตามปกติ)
2.3 สําหรับนักศึกษาทียังมีสถานภาพนักศึกษา หรือรักษาสถานภาพ
นักศึกษา ยืนเอกสารลาออกจากหอพัก (ค่าหอพักงวดที 2 ชําระตามปกติ)

อ้างอิง
1. มติทีประชุมคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ครังที 3/2559 วาระที 4.2
2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี เรืองหลักเกณฑ์เกียวกับการคืนเงินค่าบํารุงหอพัก
ส่วนกลาง กรณีนก
ั ศึกษาพ้นสภาพการเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี พ.ศ.2556
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ตัวอย่างการเขียน
คําร้องลาออกจากหอพัก

ลาออกได้รับเงินค่าหอพักคืน 90%

วันที.....เดือน........พ.ศ.........
เรือง ขอลาออกจากหอพักนักศึกษาและขอรับเงินค่าบํารุงหอพักคืน
เรียน ผูอ
้ ํานวยการสํานักบริหารทรัพย์สน
ิ และสิทธิประโยชน์
ข้าพเจ้า(นาย/นางสาว).................นักศึกษาคณะ.........รหัสนักศึกษา.......
เลขประจําตัวประชาชน...............โทรศัพท์...............มีความประสงค์
ขอลาออกจากหอพักมหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี หอพัก(ระบุชอหอพั
ก)
ื
ห้องพักหมายเลข.........เนืองจาก ( )พ้นสภาพการเปนนักศึกษา ( )อืนๆ(ระบุ)
ในการนี ข้าพเจ้าขอรับเงินค่าบํารุงหอพัก จํานวน(ระบุจาํ นวนเต็ม
ทีชําระค่าหอพัก) และขอรับเงินคืนโดยโอนเข้าบัญชีชอ...........
ื
ธนาคาร..........สาขา............เลขทีบัญชี............
จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณา
ลงชือ...........................ผูย
้ นคํ
ื าร้อง
(............................)

ลงชือ...........................ผูป
้ กครอง
(............................)
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การคํานวณเงินคืนค่าหอพัก
(หอพักส่วนกลาง)
กรณีลาออกได้รบ
ั เงินค่าหอพักคืน 90 %

กรณีที 1

นักศึกษายังไม่ได้รายงานตัวเข้าหอพัก
1. ค่าหอพัก คืน 90%
2. ค่าประกันทรัพย์สน
ิ เสียหาย คืนเต็มจํานวน (หอปรับอากาศ 500 บาท หออืนๆ 200 บาท)
3. ค่าสวัสดิการ
ไม่มส
ี ท
ิ ธิได้รบ
ั คืน (ทุกหอพัก 600 บาท)
4. ค่ามัดจํากุญแจ
คืนเต็มจํานวน
(ทุกหอพัก 100 บาท)
5. ค่าไฟฟา
คืนเต็มจํานวน
(เฉพาะหอพักสวัสดิการ 1,000 บาท)

กรณีที 2

นักศึกษารายงานตัวเข้าหอพักแล้วพักไม่เกิน 30 วัน
นับจากวันรายงานตัวเข้าหอพัก
1. ค่าหอพัก คืน 90% หักด้วยค่าหอพักคิดเปนรายวันตามจํานวนวันทีเข้าพัก
2. ค่าประกันทรัพย์สน
ิ เสียหาย
2.1 คืนหลังจากหักค่าเสียหายกรณีมค
ี วามเสียหายเกิดขึน
2.2 คืนเต็มจํานวนกรณีไม่มค
ี วามเสียหาย
(หอปรับอากาศ 500 บาท หออืนๆ 200 บาท)
3. ค่าสวัสดิการ
4. ค่ามัดจํากุญแจ
5. ค่าไฟฟา

ไม่มส
ี ท
ิ ธิได้รบ
ั คืน (ทุกหอพัก 600 บาท)
คืนเฉพาะกรณีสง
่ คืนกุญแจ (ทุกหอพัก 100 บาท)
ไม่มส
ี ท
ิ ธิได้รบ
ั คืน (เฉพาะหอพักสวัสดิการ 1,000 บาท)

อ้างอิง ประกาศมหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี เรืองหลักเกณฑ์เกียวกับการคืนเงินค่าบํารุงหอพักส่วนกลาง
กรณีนักศึกษาพ้นสภาพการเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี พ.ศ.2556
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ค่าหอพักต่อคน คิดเปนรายวัน
(หอพักส่วนกลาง)
กรณีลาออกได้รบ
ั เงินค่าหอพักคืน 90 %
หอพักปรับอากาศ ห้องนําในตัว
ห้องพัก 1 คน
ห้องพัก 2 คน
ห้องพัก 3 คน
ห้องพัก 4 คน

วันละ 117
วันละ 58
วันละ 39
วันละ 29

บาท (เดือนละ 3,500 บาท/30 วัน)
บาท (เดือนละ 1,750 บาท/30 วัน)
บาท (เดือนละ 1,167 บาท/30 วัน)
บาท (เดือนละ 875 บาท/30 วัน)

หอพักพัดลม ห้องนําในตัว
ห้องพัก 1 คน
ห้องพัก 2 คน
ห้องพัก 3 คน
ห้องพัก 4 คน

วันละ 100
วันละ 50
วันละ 33
วันละ 25

บาท (เดือนละ 3,000 บาท/30 วัน)
บาท (เดือนละ 1,500 บาท/30 วัน)
บาท (เดือนละ 1,000 บาท/30 วัน)
บาท (เดือนละ 750 บาท/30 วัน)

หอพักสวัสดิการ ห้องนําในตัว
ห้องพัก 1 คน วันละ 73 บาท (เดือนละ 2,200 บาท/30 วัน)
ห้องพัก 2 คน วันละ 37 บาท (เดือนละ 1,100 บาท/30 วัน)
ห้องพัก 3 คน วันละ 24 บาท (เดือนละ 733 บาท/30 วัน)

หอพักสวัสดิการ ห้องนํารวม
ห้องพัก 1 คน
ห้องพัก 2 คน
ห้องพัก 3 คน
ห้องพัก 4 คน

วันละ
วันละ
วันละ
วันละ

67
33
22
17

บาท (เดือนละ 2,000 บาท/30 วัน)
บาท (เดือนละ 1,000 บาท/30 วัน)
บาท (เดือนละ 667 บาท/30 วัน)
บาท (เดือนละ 500 บาท/30 วัน)

อ้างอิง ประกาศมหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี เรืองหลักเกณฑ์เกียวกับการคืนเงินค่าบํารุงหอพักส่วนกลาง
กรณีนักศึกษาพ้นสภาพการเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี พ.ศ.2556
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ตัวอย่างการคํานวณเงินคืนค่าหอพัก
(หอพักส่วนกลาง)
กรณีลาออกได้รบ
ั เงินค่าหอพักคืน 90 %

ตัวอย่างที 1

กรณีนก
ั ศึกษายังไม่ได้รายงานตัวเข้าหอพัก
นาย ก ชําระเงินค่าหอพักปรับอากาศ ชําระเงินแบบ 2 งวด โดยชําระแล้ว งวดที 1
ประเภทพักห้องละ 1 คน เปนจํานวนเงิน 18,700 บาท
นาย ก จะได้รบ
ั เงินคืน ดังนี
1. ค่าหอพัก
2. ค่าประกันฯ
3. ค่าสวัสดิการ
4. ค่ามัดจํากุญแจ
5. ค่าไฟฟา

จํานวน 17,500 บาท ได้รบ
ั คืน 15,750 บาท (17,500 บาทx90%)
จํานวน 500 บาท
ได้รบ
ั คืน 500 บาท
จํานวน 600 บาท
ไม่ได้รบ
ั คืน
จํานวน 100 บาท
ได้รบ
ั คืน 100 บาท
ตามมิเตอร์รายเดือน ไม่นาํ มาคํานวณ

นาย ก ได้รบ
ั เงินคืนสุทธิ จํานวน 16,350 บาท (15,750+500+100)
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ตัวอย่างการคํานวณเงินคืนค่าหอพัก
(หอพักส่วนกลาง)
กรณีลาออกได้รบ
ั เงินค่าหอพักคืน 90 %

ตัวอย่างที 2

กรณีนก
ั ศึกษายังไม่ได้รายงานตัวเข้าหอพัก
นางสาว ข ชําระเงินค่าหอพักสวัสดิการ ห้องนํารวม ชําระเงินแบบรายป ประเภท
พักห้องละ 2 คน เปนจํานวนเงิน 11,900 บาท
นางสาว ข จะได้รบ
ั เงินคืน ดังนี
1. ค่าหอพัก
2. ค่าประกันฯ
3. ค่าสวัสดิการ
4. ค่ามัดจํากุญแจ
5. ค่าไฟฟา

จํานวน 10,000 บาท
จํานวน 200 บาท
จํานวน 600 บาท
จํานวน 100 บาท
จํานวน 1,000 บาท

ได้รบ
ั คืน 9,000 บาท (10,000 บาทx90%)
ได้รบ
ั คืน 200 บาท
ไม่ได้รบ
ั คืน
ได้รบ
ั คืน 100 บาท
ได้รบ
ั คืน 1,000 บาท

นางสาว ข ได้รบ
ั เงินคืนสุทธิ จํานวน 10,300 บาท (9,000+200+100+1,000)

20

ตัวอย่างการคํานวณเงินคืนค่าหอพัก
(หอพักส่วนกลาง)
กรณีลาออกได้รบ
ั เงินค่าหอพักคืน 90 %

ตัวอย่างที 3

นักศึกษารายงานตัวเข้าหอพักแล้วพักไม่เกิน 30 วัน
นับจากวันรายงานตัวเข้าหอพัก
นาย ค ชําระเงินค่าหอพักปรับอากาศ ชําระเงินแบบ 2 งวด โดยชําระแล้ว งวดที 1
ประเภทพักห้องละ 1 คน เปนจํานวนเงิน 18,700 บาท รายงานตัวเข้าหอพัก
วันที 17 มิถน
ุ ายน 2562 ยืนเรืองลาออกจากหอพักและคืนกุญแจห้องพัก
ี วามเสียหายในห้องพัก
วันที 8 กรกฎาคม 2562 ไม่มค
นาย ค จะได้รบ
ั เงินคืน ดังนี
1. ค่าหอพัก

2. ค่าประกันฯ
3. ค่าสวัสดิการ
4. ค่ามัดจํากุญแจ
5. ค่าไฟฟา

จํานวน 17,500 บาท ได้รบ
ั คืน 13,293 บาท
(17,500 บาทx90%)-(117 บาทx21 วัน)
จํานวน 500 บาท
ได้รบ
ั คืน 500 บาท
จํานวน 600 บาท
ไม่ได้รบ
ั คืน
จํานวน 100 บาท
ได้รบ
ั คืน 100 บาท
ตามมิเตอร์รายเดือน ไม่นาํ มาคํานวณ

นาย ค ได้รบ
ั เงินคืนสุทธิ จํานวน 13,893 บาท (13,293+500+100)
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ตัวอย่างการคํานวณเงินคืนค่าหอพัก
(หอพักส่วนกลาง)
กรณีลาออกได้รบ
ั เงินค่าหอพักคืน 90 %

ตัวอย่างที 4

นักศึกษารายงานตัวเข้าหอพักแล้วพักไม่เกิน 30 วัน
นับจากวันรายงานตัวเข้าหอพัก
นางสาว ง ชําระเงินค่าหอพักสวัสดิการห้องนํารวม ชําระเงินแบบ รายป ประเภท
พักห้องละ 2 คน เปนจํานวนเงิน 11,900 บาท รายงานตัวเข้าหอพัก
วันที 17 มิถน
ุ ายน 2562 ยืนเรืองลาออกจากหอพัก วันที 8 กรกฎาคม 2562
ี วามเสียหายในห้องพัก
กุญแจหายไม่ได้คืนกุญแจห้องพัก ไม่มค
นางสาว ง จะได้รบ
ั เงินคืน ดังนี
1. ค่าหอพัก

2. ค่าประกันฯ
3. ค่าสวัสดิการ
4. ค่ามัดจํากุญแจ
5. ค่าไฟฟา

จํานวน 10,000 บาท ได้รบ
ั คืน 8,307 บาท
(10,000 บาทx90%)-(33 บาทx21 วัน)
จํานวน 200 บาท
ได้รบ
ั คืน 200 บาท
จํานวน 600 บาท
ไม่ได้รบ
ั คืน
จํานวน 100 บาท
ไม่ได้รบ
ั คืน
จํานวน 1,000 บาท ไม่ได้รบ
ั คืน

นาย ค ได้รบ
ั เงินคืนสุทธิ จํานวน 8,507 บาท (8,307+200)
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ตัวอย่างการเขียน
คําร้องลาออกจากหอพัก
ลาออกไม่ได้รับเงินค่าหอพักคืน

วันที...เดือน.....พ.ศ.......
เรือง ขอลาออกจากหอพักนักศึกษา
เรียน ผูอ
้ ํานวยการสํานักบริหารทรัพย์สน
ิ และสิทธิประโยชน์
ข้าพเจ้า(นาย/นางสาว)................นักศึกษาคณะ..........รหัสนักศึกษา........
เลขประจําตัวประชาชน...............โทรศัพท์...............มีความประสงค์
ขอสละสิทธิหอพักมหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี หอพัก(ระบุชอหอพั
ก)
ื
ห้องพักหมายเลข.........เนืองจาก( )ลาออกจากมหาวิทยาลัย ( )ไปฝกงาน
( )สําเร็จการศึกษา ( )อืนๆ (ระบุ)
( )ย้ายไปพักหอพักเอกชน ชือหอพัก.........เหตุผลทีย้ายหอพัก...................
จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณา
ลงชือ...........................ผูย
้ นคํ
ื าร้อง
(............................)

ลงชือ...........................ผูป
้ กครอง
(............................)

บรรณานุกรม
“การเขียนคู่มอ
ื ปฏิบต
ั ิงานจากงานประจํา” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
http://www.president.su.ac.th/personnel/images/Project/
Project62/Manual61/1-209674-Ruajar.pdf
สืบค้น 13 พฤศจิกายน 2562.
เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์. 2533. เทคนิคการเขียนคู่มอ
ื ปฏิบต
ั ิงาน. ขอนแก่น :
ศูนย์ผลิตเอกสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ภาคผนวก

วดป.รับ.............................
เวลา..................................
ผูรับ...................................

แบบคํารองทั่วไป
ฝายหอพักนักศึกษา สํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันที่ ........ เดือน............................พ.ศ.............
( 1 ) เรื่อง ……………………………………………………….
เรียน ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน/ หัวหนาสํานักงานหอพัก
ขาพเจา .........................................................................นักศึกษาชั้นปที่ ............. รหัส นักศึกษา.............................................
คณะ...............................................................โทร......................................................พักในหอพัก..........................เลขหอง.....................
มีความประสงค..........................................................................................................................................................................................
เนื่องจาก....................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ ......................................................ผูยื่นคํารอง
( ....................................................)
( 2 ) ความเห็นของเจาหนาที่สํานักงานหอพัก

( 3 ) ความเห็น/คําสั่ง หัวหนาสํานักงานหอพัก

..................................................................................................
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ.........................................
(นางสาวกมลชนก เทศนา)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ..........................................
(นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ)
รักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงานหอพัก

( 4 ) คําสั่งผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.....................................................
(…………………………………………………..)
........................................................... รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
................../................/...............

วดป.รับ.............................
เวลา..................................
ผูรับ...................................

แบบคํารองขอยายหองพัก
ฝายหอพักนักศึกษา สํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันที่ ........ เดือน............................พ.ศ.............
( 1 ) เรื่อง ขอยายหองพัก
เรียน หัวหนาสํานักงานหอพัก
ดวยขาพเจา ..................................................................นักศึกษาชั้นปที่ ............. รหัสนักศึกษา.............................................
คณะ.............................โทร.................................พักในหอพัก........................เลขหอง............ มีความประสงคจะขอยายไปยังหองพัก
หมายเลข ....................เนื่องจาก..(เหตุผล)................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
คํายินยอมการยายเขาของสมาชิกหองพักใหม หอง ........................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ ......................................................ผูยื่นคํารอง
( ....................................................)

 ยินยอม
 ไมยินยอม

 ยินยอม
 ไมยินยอม

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

 ยินยอม
 ไมยินยอม

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

( 2 ) ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษาหอพัก
ขาพเจา ..........................................................................................อาจารยที่ปรึกษาประจําหอพัก ........................................
ไดรับเรื่องคํารองขอยายหองพัก ทั้งนี้ไดพูดคุยและใหคําปรึกษากับนักศึกษา ในวันที่ .............................................เวลา ......................
รายละเอียดดังนี้ .........................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..
เห็นควร  อนุญาต
 ไมอนุญาต เนื่องจาก .........................................................................................................

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ ......................................................อาจารยที่ปรึกษาหอพัก
( ....................................................)
............/....................../.................
( 3 ) ความเห็นของเจาหนาทีส่ ํานักงานหอพัก
.................................................................................................
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ.........................................
(นางสาวกมลชนก เทศนา)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

( 4 ) ความเห็นของหัวหนาสํานักงานหอพัก
 อนุมัติ
 ไมอนุมตั ิ เนื่องจาก........................................................
............................................................................................
ลงชื่อ..........................................
(นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ)
รักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงานหอพัก

( 5 ) สําหรับนักศึกษา
 รับทราบผลการพิจารณา ( กรณีไมไดรับการอนุมตั ิ )
 รับทราบผลการพิจารณา และไดคืนกุญแจหองพักหมายเลข .............พรอมรับกุญแจหองพักหมายเลข............เรียบรอยแลว
ลงชื่อ ......................................................ผูยื่นคํารอง
( ....................................................)

วดป.............................
เวลา..............................
ผูรับ..............................

แบบคํารองขอลาออกจากหอพักนักศึกษา (คืนเงิน)
ฝายหอพักนักศึกษา สํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันที่ ................ เดือน ................................ พ.ศ.................
เรื่อง
 เรียน

ขอลาออกจากหอพักนักศึกษาและขอรับเงินคาบํารุงหอพักคืน
ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน
ขาพเจา (นาย / นางสาว )................................................................................... นักศึกษาคณะ.............................รหัสนักศึกษา................................

เลขประจําตัวประชาชน......................................โทรศัพท........................................................มีความประสงคขอลาออกจากหอพักของมหาวิทยาลัย หอพัก.........................
หองพักหมายเลข............................เนื่องจาก  พนสภาพจากการเปนนักศึกษา  อื่น ๆ .......................................................................................................................
ในการนี้ ขาพเจาขอรับเงินคาบํารุงหอพัก จํานวน ............................... บาท และขอรับเงินคืนโดย โอนเขาบัญชีชอื่ .....................................................................................
ธนาคาร................................................ สาขา...................................................................... เลขที่บัญชี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ .............................................................ผูยื่นคํารอง
( .................................................................... )
 เรียน หัวหนาสํานักงานหอพัก
ทั้งนี้ตรวจสอบแลวปรากฏวา
ชื่อ-สกุล..........................................................รหัสประจําตัว........................................
ขอลาออกจากหอพัก ตั้งแต วันที่...............เดือน...................................พ.ศ...............
ขอมูลและรายละเอียดการคืนเงินคาหอพัก
 ไมไดรายงานตัวเขาหอพัก  รายงานตัวเขาหอพักแลว
เงินคาบํารุงหอพัก จํานวน.............................บาท จําแนกรายการดังนี้
1) คาหอพัก........................บาท เขาพักแลว...............วัน คิดเปนเงิน..........................
............................................. คืนเงิน...............................................................บาท
2) คาประกัน......................บาท มีวัสดุ ครุภณ
ั ฑชํารุด คือ..........................................
............................................. คืนเงิน...............................................................บาท
3) คาสวัสดิการ..................บาท คืนเงิน................................................................บาท
4) คามัดจํากุญแจ..............บาท กุญแจ( )สงคืน ( )ไมสงคืน ( )ไมไดรับกุญแจ
คืนเงิน................................................................บาท
5) คาไฟฟา........................บาท คืนเงิน................................................................บาท
คืนเงินสุทธิ.........................................................บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ .............................................................ผูปกครอง
(.................................................................... )
 เรียน ผูอ ํานวยการสํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน
เพื่อโปรดพิจารณา  อนุญาตใหนักศึกษาลาออกจากหอพัก
 ไมอนุญาตใหนักศึกษาลาออกจากหอพัก
ความเห็นเพิ่มเติม.................................................................................................
....................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................
(นางสาวระพีพร ประทุมเลิศ)
รักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงานหอพัก

 คําสั่ง ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน
 อนุมัติ
 ไมอนุมัติ เนื่องจาก...........................................................................
...................................................................................................................................

ลงชื่อ..................................................
ลงชื่อ....................................
(…………………………..………………………)
(นางสาวกมลชนก เทศนา)
.............................................................
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
.............../...................../....................
เอกสารแนบ 1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ของนักศึกษาและผูปกครอง) อยางละ 1 แผน รับรองสําเนาถูกตอง
2) เอกสารการลาออก/สละสิทธิ์ จากคณะหรืองานทะเบียน 1 แผน
3) หลักฐานการชําระเงินคาหอพัก 1 แผน
4) สําเนาหนาบัญชีธนาคารของนักศึกษา หรือผูปกครอง 1 แผน

วดป.............................
เวลา..............................
ผูรับ..............................

แบบคํารองลาออกจากหอพักนักศึกษา
ฝายหอพักนักศึกษา สํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันที่ ................ เดือน ................................ พ.ศ.................
เรื่อง
 เรียน

ขอลาออกจากหอพักนักศึกษา
ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน
ขาพเจา (นาย / นางสาว )................................................................................... นักศึกษาคณะ.............................รหัสนักศึกษา................................

เลขประจําตัวประชาชน......................................โทรศัพท........................................................มีความประสงคขอสละสิทธิห์ อพักของมหาวิทยาลัย หอพัก..............................
หองพักหมายเลข............................เนื่องจาก  ลาออกจากมหาวิทยาลัย  ไปฝกงาน  สําเร็จการศึกษา  อื่นๆ (ระบุ)................................................................
 ยายไปพักหอพักเอกชน ชื่อหอพัก..........................................เหตุผลที่ยายหอพัก...............................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ .............................................................ผูยื่นคํารอง
( .................................................................... )

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

นักศึกษาสแกน QR Code เพื่อกรอกแบบฟอรมรับเงินประกันทรัพยสินเสียหายและคามัดจํากุญแจ
 เรียน ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน
ทั้งนี้ตรวจสอบแลวปรากฏวา

 ความเห็นของผูอาํ นวยการสํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน

ความเห็นเพิ่มเติม.........................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

ความเห็นเพิ่มเติม........................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

 อนุมัติ
ชื่อ-สกุล..........................................................รหัสประจําตัว........................................
 ไมอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................
ขอลาออกจากหอพัก ตั้งแต วันที่...............เดือน...................................พ.ศ............... ....................................................................................................................................
 ไมไดรายงานตัวเขาหอพัก  รายงานตัวเขาหอพักแลว
....................................................................................................................................
กุญแจหองพัก หมายเลข....................... ( )สงคืน ( )ไมสงคืน ( )ไมไดรับกุญแจ
…………………………………………………………………………………………………………………….

จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
ลงชื่อ......................................
(นางสาวกมลชนก เทศนา)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ....................................................
(………………………………………………….)
..........................................................
............/................../................

ประวัติผจ
ู้ ด
ั ทํา

ชือ-นามสกุล นางสาวกมลชนก เทศนา
ทีอยูป
่ จจุ บน
ั บ้านเลขที 23 ถนนสามัคคีบุญนิตย์ ตําบลวารินชําราบ
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุ บลราชธานี 34190
หมายเลขโทรศัพท์ 090-2696939
E-Mail :kamonchanok.t@ubu.ac.th
วันเดือนปเกิด วันที 16 กันยายน พ.ศ. 2527
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต พ.ศ. 2550
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุ บลราชธานี
ประวัติการทํางาน
พ.ศ.2550 – 2551 ลูกจ้างชัวคราว ตําแหน่งผูป
้ ฏิบต
ั ิงานบริหาร
ฝายหอพักนักศึกษา สํานักบริหารทรัพย์สน
ิ และสิทธิประโยชน์
พ.ศ. 2551 – 2552 ลูกจ้างชัวคราว ตําแหน่งเจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป
ฝายหอพักนักศึกษา สํานักบริหารทรัพย์สน
ิ และสิทธิประโยชน์
พ.ศ. 2553 – ปจจุบน
ั พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป
ฝายหอพักนักศึกษา สํานักบริหารทรัพย์สน
ิ และสิทธิประโยชน์

