
 

ขอรับเงินคืนค่าบ ารุงหอพักและค่าบริการหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 

                                                        
 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
วันที่................................................................................ 

เรื่อง    ...................................................................... ............................................................ 
เรียน   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

 

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)....................................................................... .................................. 
รหัสประจ าตัวนิสิต .............................................. คณะ.......................................................................... ................... 
เป็นนิสิต        ภาคปกติ       ชั้นปีที่ ........... 

             ภาคพิเศษ     รุ่นที่ ............  วิชาเอก .................................................................... 
                ปริญญาโท    รุ่นที่ .............  วิชาโท........................................................................ 
 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ท่ีสามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์)......................................................................................................... 
.......................................................................................................... ..... เบอร์โทรศัพท.์........................................... 

        มีความประสงค์  ขอรับเงินคืนค่าบ ารุงหอพักและค่าบริการหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
จ านวนเงิน                    บาท (                                       )  เนื่องจากได้รับผลกระทบตามมาตรการและ
แนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 5 (การจัดการสอบปลายภาค
และการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน) ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ได้ก าหนดแนวปฏิบัติในข้อ 2 ให้งด 
การจัดการเรียนการสอนทุกรูปแบบ และไม่ประสงค์เข้าพักอาศัยในหอพักนิสิต    

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
        ขอแสดงความนับถือ 
 

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

ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา/เจ้าหน้าที่หอพัก ค าสั่ง 

 
                                       ข้าพเจ้าได้รับทราบผลค าร้องนี้แล้ว 
                                ลงชื่อ .......................................................... 
                                วันที่  ........................................................... 

ค ำร้องทัว่ไป 

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

         ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่  พิเศษ 2/2563 (ออนไลน์) เมื่อวันที่                  
1 เมษายน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คืนเงินค่าบ ารุง
หอพัก ค่าไฟฟ้า และค่าน้ าประปา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 
หอพักนิสิต สังกัดส านักงานอธิการบดี นั้น 

        ในการนี้ งานหอพักนิสิต เห็นควรคืนเงินค่าบ ารุงหอพักและ
ค่าบริการหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ให้กับนิสิต 

จ านวนเงิน...................บาท (..........................................................) 
        จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณาอนมุัติ 



(บ.๑๔) 
 

   

                                                 
                                                 ใบส ำคัญรับเงิน 
  

     

    

  
    

      วันที่................................................................. ...   

  
       

  

  ข้าพเจ้าชื่อ (เขียนชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจง).................................................................................................. ......   

อยู่บ้านเลขท่ี................... ถนน................................................. ต าบล/แขวง..........................................................   

อ าเภอ/เขต..........................................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์.. ............................   

ได้รับเงินจากมหาวิทยาลัยบูรพา  ดังรายการต่อไปนี้ 
   

  
รายการ จ านวนเงิน 

บาท สตางค ์

                 
         
         
  
 
 
   

 

     

รวมเงิน   
 

  
   
จ านวนเงิน (ตัวอักษร) ……………………………………………………………........................... 

 
  

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

  
                                   (                                             ) 

 

  

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

  

                                 (                                            ) 

 

 
หมายเหตุ การใช้ใบส าคัญรับเงินเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการจ่ายเงินและวิธีการจ่ายเงิน 

       



 
 

 

กองกิจกำรนิสิต  มหำวิทยำลัยบูรพำ 
Student Affairs, Burapha University 

 
 
 

                            วันท่ี..............................................  
 ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)...........................................................รหัสนิสิต...........................คณะ/วิทยาลัย................. ............................................

โทรศัพท์......................................พักอาศัย ณ หอพัก..............................  ห้อง…………… ภาคฤดูร้อน ประจ าปีการศึกษา 2562  มีความประสงค์ขอรับเงินคืน     

ค่าบ ารุงหอพักและค่าบริการหอพัก และมีความยินยอมให้กองคลังและทรัพย์สินโอนเงินค่าบ ารุงหอพักและค่าบริการหอพัก เข้าบัญชีธนาคารของข้าพเจ้า 

ดังน้ี  (โปรดท าเครื่องหมาย  √  หน้าธนาคารท่ีประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชี)  

 (.........)  1.  ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  สาขา........................................................................... .............................. 
     เลขท่ีบัญชี.................................................................................................................. .....................  
     อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงิน  จังหวัดชลบุรี 5 บาท  จังหวัดอื่นๆ 10 บาท 
 (.........)  2.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  สาขา..................................................................................... .............. 
     เลขท่ีบัญชี.................................................................................................. .....................................  
     อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงิน  ท่ัวประเทศ 10 บาท 
 

หมำยเหต ุ 1. ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินจะหักจำกค่ำบ ำรุงหอพักและค่ำบริกำรหอพัก 

 2. หำกมีกำรเปลีย่นแปลงเลขที่บญัชีเงินฝำก กรุณำแจง้เจ้ำหนำ้ที่หอพัก 

         ลงชื่อนิสิต ................................................................ 

                      (...............................................................) 
ค ำชี้แจง   นิสิตต้องแนบเอกสารประกอบใบค าร้อง ดังต่อไปนี้ 
 1. ส าเนาหน้าบัญชธีนาคารของนิสิต   2. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน  
* ถ่ายเอกสาร ข้อ 1. และ ข้อ 2. ให้อยู่ในหน้าเดียวกัน  พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  จ านวน 1 ฉบับ * 
 

ส่วนของเจ้ำหน้ำที่หอพัก 
ค่ำบ ำรุงหอพักและค่ำบริกำรหอพัก หอพัก................................................... 

ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2562 

 

ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี....................................................วันท่ีจ่าย............................................ ... 
จ านวน.........................บาท  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
         1. ค่าหอพัก...................................................................เป็นเงิน..................................บาท 
         2. ค่าไฟฟ้า.....................................................................เป็นเงิน..................................บาท  
         3. ค่าน้ าประปา..............................................................เป็นเงิน..................................บาท 
                                                     รวมเป็นเงินท้ังสิ้น..............................................บาท                                         
ดังนั้น นิสิตได้รับเงินคืนค่ำบ ำรุงหอพักและค่ำบริกำรหอพัก รวมเป็นเงิน.…………………....บำท  
                               จ ำนวนเงิน (ตัวอักษร)................................................................... 

 

เอกสารฉบับน้ีได้รับการตรวจสอบข้อมูลของนิสิตข้างต้นไว้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าว ถูกต้องครบถ้วนแล้วทุกประการ 
                                                                                                 

                                                                                                                                  

 

 

 

 
        

  

ค ำร้องขอรับเงินคืนค่ำบ ำรุงหอพักและค่ำบริกำรหอพัก สังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี  
ส ำหรับภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2562 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
  

 

 

 

 

 

 

        

ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่หอพัก      
   (......................................................) 
   ……………………..………………………… 
วันที.่.......................................... 

 
 
 


