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Chaiyapruk Dormitory  
Female  Male 

     Number of room................... 
 
 
 
 

ใบสมัคร/ทะเบียนประวัตินักศึกษาหอพักชัยพฤกษ์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 
Application / Student History Chaiyaphruek Dormitory University of North-Chiang Mai 

 
1. ข้อมูลนักศึกษา /Student Information 

ชื่อ-สกุล นาย/นางสาว  ....................................................................................................รหัสนักศึกาา.................................................. 
Name Surname……………………………………………………………………………………………… student's ID number……………………………... 
ชั้นปีที่............................คณะ.........................................................................สาขาวิชา.... ........................................................................ 
Year……………………….. faculty…………………………………………….. Branch……………………………………………………………………………….... 
ชื่อเล่น............................เบอร์โทรศัพท์.........................................................สัญชาติ......................เชื้อชาติ.............................. ............... 
Nickname………………………………..Tel………………………………………………… Nationality………………………… Race…………………………… 
ศาสนา........................วัน เดือน/ปี/เกิด..........................................ยานพาหนะท่ีน ามาใช้ในมหาวิทยาลัย คือ......................................... 
Religion…………………………. Date of Birth ………………………………………… Vehicle used on university.......................................... 
ยี่ห้อ......................................รุน่.....................................สี.............................หมายเลขทะเบียน............................................................... 
Brand model..................................color............................Registration number…………………………………………………………………… 
กลุ่มเลือด.............................โรคประจ าตัว (ถ้ามีระบุ)......................................................................... ...................................................... 
Blood Group………………………………. Congestion (if any)…………………………………………………………………………………….......….......... 
ยาที่ต้องใช้/วิธีการรักาา.................................................................................................... ........................................................................ 
 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว /Family Information 

บิดา ชื่อ-สกุล............................................................อายุ.............ปี อาชีพ.........................ปัจจุบัน ( ) ยังมีชีวิต ( ) เสียชีวิต 

Father Name - Surname ................................. Age............Year Career .................................... present ( ) still alive ( ) died 

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่...............หมู่ที่............ต าบล....................อ าเภอ....................จังหวัด...................โทรศัพท์................ .......................... 
current address No. ............... moo ............ district.................       subdistrict Phone .................................... 
มารดา ชื่อ-สกุล............................................................อายุ.............ป ีอาชีพ.........................ปัจจุบัน ( ) ยังมีชีวิต ( ) เสยีชีวิต 

Father Name - Surname ................................. Age............Year Career ................ .................... present ( ) still alive ( ) died 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่...............หมู่ที่............ต าบล....................อ าเภอ....................จังหวัด............. ......โทรศัพท์.......................................... 
current address No. ............... moo ............ district.................       subdistrict Phone ....................................  
สถานภาพสมรสของ บิดา - มารดา ( ) อยู่ด้วยกัน ( ) แยกกันอยู่ ( ) หย่าร้าง ( ) อ่ืนๆ............................................................................ 
current address No. ............... moo ............ district.................       subdistrict Phone .................................... 
 
 

 

 

รูปถ่าย 1 น้ิว 
Picture 
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3. ข้อมูลบุคคล/ผู้ปกครอง ที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน / Personal/Parental Information Contact in case of emergency 
ผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ ชื่อ-สกุล.......................................................อายุ...............ปี เกี่ยวขอ้งเป็น.....................อาชีพ.... .......................... 
Parent / Guardian Name–Surname ............................................Age……………. relationship..................... career....................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่................หมู่ที่..............ต าบล....................อ าเภอ....................จังหวัด...................โทรศัพท์.................. ..................... 
current address No. ............................. moo ............ district................. subdistrict................... Phone .................................... 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ และได้รับทราบ ข้อบังคับวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ว่าด้วย 

วินัยนักศึกาา พ.ศ.2545 และกฎ ระเบียบ ข้อห้าม ของหอพักนักศึกาามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่แล้ว และจะปฏิบัติตาม ระเบียบ 
กฎฯ ของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่อย่างเคร่งครัด หากข้าพเจ้ากระท าผิด ข้าพเจ้ายินยอมให้งานหอพักนักศึกาาด าเนินการทาง
วินัยนักศึกาาตามระเบียบหอพัก และข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกาา.  

I certify that The above statement is true. And get it. College of North-Chiang Mai Regulations Student 
Discipline 2002  and Prohibition Regulations of North-Chiang Mai University Student Dormitory And will strictly 
follow the rules of the University of North-Chiang Mai. If I make a mistake I agree to student dormitory work in 
accordance with the student residence rules. And regulations on student discipline. 

 
 
 

 

Sign................................................................. Student  
    (.....................................................................)  
           Date.........../.................../................ 
 

 

Sign.......................................................... Dormitory 

    (.....................................................................)  
          Date.........../.................../................ 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

การตรวจสอบเอกสารส าหรับเจ้าหน้าที่งานหอพักนักศึกษา 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/พาสปอร์ต    จ านวน  1  ฉบับ 
- ส าเนาใบเสร็จค่าประกันหอพัก   จ านวน  1  ฉบับ 
- ส าเนาใบเสร็จค่ารับล่วงหน้าหอพัก 1 เดือน จ านวน  1  ฉบับ 

 


