ขั้นตอนการจองหอพัก นิสิตชั้นปี 1 รหัส 57
นิสิตชั้นปี ที่ 1 ทุกโครงการ ทุกสาขา ทุกคณะ จองหอพักในวันจันทร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2557
ณ อาคารพลศึกษา ประตู 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

นิสิตหรื อผู้ปกครองรับและกรอกแบบฟอร์ มการจองพัก
(ดาวน์ โหลดแบบฟอร์ มหรื อรับได้ ทสี่ ถานทีจ่ อง)

08.00 น.
แจกบัตรคิวการจองหอพัก

08.30 น.

เรียกเข้ าจองหอพักตามลําดับบัตรคิว

จองหอพักและชําระเงินสดค่ าธรรมเนียมหอพัก
รับใบเสร็จรับเงินและเอกสารกําหนดการเข้ าหอพัก
หมายเหตุ ผูป้ กครอง หรื อ เพื่อน หรื อ ญาติสามารถจองหอพักแทนนิสิตได้ ( 1 คน : 1 สิ ทธิ์ )

โปรดเตรียมเงินคาธรรมเนียมหอพักใหพอดี..
หลักฐานการจองหอพัก
* รู ปถ่ายขาวดําหรื อสี ขนาด 1 - 2 นิ้ว จํานวน 1 รู ป ()
อัตราค่ าธรรมเนียมหอพักนิสิต ภาคต้ น/57
* อาคาร 1-3 (ชาย) ห้องพัดลม
4,750 บาท : คน : เทอม
ห้องปรับอากาศ 5,900 บาท : คน : เทอม
* อาคาร 7-8 (หญิง) ห้องพัดลม 6,000 บาท : คน : เทอม
ห้องปรับอากาศ 7,500 บาท : คน : เทอม
+ ราคานีย้ งั ไม่ รวมค่าประกันของเสี ยหายแรกเข้ า 2,000 บาท : คน
(ค่ าประกันของเสี ยหายแรกเข้ าจะคืนให้ เมื่ออยู่ครบ 1 ปี และแจ้ งย้ ายออก)

ชาย
หญิง

แบบจองหอพักนิสิต
สํ าหรับนิสิต รหัส 57 ประจําภาคต้ น ปี การศึกษา 2557

ติดรู ปถ่าย
1 นิ้ว หรื อ
2 นิ้ว

มก. วิทยาเขตศรีราชา จะคืนเงินค่ าประกันและค่ าธรรมเนียมหอพักในกรณีทนี่ ิสิตย้ ายไปเรียนสถานศึกษาอื่น กรณีเดียวเท่ านั้น !
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ วนั ชําระเงิน พ้ นกําหนดถือว่ าสละสิ ทธิ์การขอรับเงินคืน โดยต้ องแสดงหลักฐานการศึกษาต่ อทีอ่ ื่น
และ นิสิตทีเ่ ข้ าพักในหอพัก ต้ องพักอาศัยอยู่ในหอพักเป็ นเวลาอย่ างน้ อย 1 ปี การศึกษา
มิฉะนั้น จะไม่ สามารถขอเงินค่าประกันคืนได้
วันที่..........เดือน.............................พ.ศ. 2557
(ดูที่บอร์ดหน้าอาคารพลศึกษา)ที่เดียว)
(1) สํ าหรับนิสิต
ข้าพเจ้า (นาย/น.ส.) .......................................................ชื่อเล่น...................รหัส (ดูที่บอร์ด)
คณะ............................โทรศัพท์(บ้าน)............................. มือถือ....................................E-Mail…………………………...
ชื่อ-สกุล บิดา.................................................................................................................เบอร์โทร........................................
ชื่อ-สกุล มารดา.............................................................................................................เบอร์โทร........................................
มีความประสงค์จองเข้าพักอาศัยในหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา

อาคาร 1 , 2 , 3 (ชาย)
อาคาร 3 (ชาย)
ห้ องปรับอากาศ ค่าธรรมเนียม 5,900 บาท
ห้ องพัดลม ค่าธรรมเนียม 4,750 บาท
ค่าประกันของเสี ยหาย 2,000 บาท
ค่าประกันของเสี ยหาย 2,000 บาท
รวม 7,900 บาท (-เจ็ดพันเก้าร้ อยบาทถ้ วน-) รวม 6,750 บาท (-หกพันเจ็ดร้ อยห้ าสิ บบาทถ้ วน-)
อาคาร 6 , 7 , 8 (หญิง)
ห้ องปรับอากาศ ค่าธรรมเนียม 7,500 บาท
ค่าประกันของเสี ยหาย 2,000 บาท
รวม 9,500 บาท (-เก้ าพันห้ าร้ อยบาทถ้ วน-)
(2) สํ าหรับเจ้ าหน้ าที่
รับจองเรี ยบร้อยแล้ว
ประเภท ( ) พัดลม ( ) ปรับอากาศ

ห้อง

อาคาร 7 (หญิง)
ห้ องพัดลม ค่าธรรมเนียม 6,000 บาท
ค่าประกันของเสี ยหาย 2,000 บาท
รวม 8,000 บาท (-แปดพันบาทถ้ วน-)

จํานวนเงิน.....................บาท
ลงชื่อ........................................เจ้าหน้าที่รับจอง

ชําระเงินแล้ ว ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่/เลขที่........................................... จํานวนเงิน..........................บาท
ลงชื่อ...............................................เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.............................................เจ้าหน้าที่ธนาคาร

