
 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 

เรื่อง  รับสมัครนักศึกษาเข้าพัก ประจ าภาคเรียนที่ 1/2559 
ณ ศูนย์ท่ีพักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ มจพ.วิทยาเขตระยอง 

                                     
อาศัยอ านาจตามความในข้อ 9 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยหอพัก

นักศึกษา พ.ศ. 2555 จึงได้ก าหนดให้มีการด าเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยก าหนด
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าพักอาศัยและหลักเกณฑ์การยื่นใบสมัครขอเข้าพักอาศัยในศูนย์ที่พักเพ่ือการ เรียนรู้และ
สันทนาการ มจพ.วิทยาเขตระยอง ดังนี้  
๑. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

๑.๑  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2559 
๑.๒ ต้องมีภูมิล าเนาอยู่นอกเขตจังหวัดระยอง โดยพิจารณาจากชื่อปรากฎในทะเบียนบ้านเป็นหลัก 

(อ้างอิงจากหลักฐานการสมัครเข้าเรียน) 
๒. เอกสารประกอบการสมัคร 

2.1  แบบฟอร์มใบสมัครเข้าพัก ศูนย์ที่พักเพ่ือการเรียนรู้และสันทนาการ มจพ.วิทยาเขตระยอง  
ดาวน์โหลดได้ที ่http://www.kmutnb.ac.th/rayong/index.php หรอื http://rayong.op.kmutnb.ac.th/   และ
https://www.facebook.com/rayongtest/?fref=ts  

2.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
2.3 ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
2.4 เอกสารข้อมูลการค านวนระยะทาง จากที่พัก ( ตามทะเบียนบ้าน ) ถึง มจพ.วิทยาเขตระยอง (ให้

นักศึกษาอ้างอิงจาก Google maps) ตามตัวอย่างเอกสารแนบท้ายประกาศ 
๓. ก าหนดการรับสมัคร 

รายการ ก าหนดการ สถานที่ 
๑. ช่วงเวลา สถานที่  

รับสมัคร 
 
 
 

 

วันที่ 3 มิถุนายน 2559  
ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2559 

สมัครด้วยตนเอง ได้ทีก่องงาน วิทยาเขตระยอง ว 
-วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.3๐ – ๑๖.๐๐ น. 
-ส่งทางไปรษณีย์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เลขที่ ๑๙ หมู่ ๑๑ 
ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย   จ.ระยอง ๒๑๑๒๐  
-ส่ง SCAN ใบสมัครและเอกสารส่งทาง 
 E-mail : Nitcha.h@op.kmutnb.ac.th 

๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพัก วันที่ 17 มิถุนายน 2559 - www.kmutnb.ac.th/rayong/index.php 
- http://rayong.op.kmutnb.ac.th/index.php  
- https://www.facebook.com/rayongtest/?fref=ts 

3. ก าหนดการรายงานตัวเข้าพัก
อาศัย  

วันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๕9 - หอพักนักศึกษา มจพ.วิทยาเขตระยอง  

 
 

http://rayong.op.kmutnb.ac.th/%20%20หรือ
https://www.facebook.com/rayongtest/?fref=ts
http://www.kmutnb.ac.th/rayong/index.php
http://rayong.op.kmutnb.ac.th/index.php
https://www.facebook.com/rayongtest/?fref=ts


-๒- 
 

๔. ขั้นตอนการสมัคร 
  ให้นักศึกษาที่ประสงค์สมัคร ขอแบบฟอร์มใบสมัครเข้าพักที ่กองงาน วิทยาเขตระยอง หรือดาวน์โหลดได้ที ่
www.kmutnb.ac.th/rayong/index.php หรือhttp://rayong.op.kmutnb.ac.th/index.php  และ
https://www.facebook.com/rayongtest/?fref=ts พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร จัดส่งเอกสาร ได้ช่องทาง ดังนี้ 

๔.๑ สมัครด้วยตัวเองส่งเอกสารได้ที่ ห้องกองงาน วิทยาเขตระยอง ชั้น ๓ อาคารเรียนรวมตามวันเวลา
ดังนี้             
-ววันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.3๐ – ๑๖.๐๐ น. 

๔.๒ ส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ (ส่งก่อนวันปิดรับสมัครล่วงหน้า ๓ วัน โดยจะยึดวันที่ประทับหน้าซอง
ไปรษณีย์เป็นหลัก)  ให้ระบุหน้าซองว่า  

 “สมัครเข้าพัก หอพักนักศึกษา มจพ.วิทยาเขตระยอง” 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 
 ๑๙ หมู่ ๑๑ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ๒๑๑๒๐ 
                4.3  ส่งใบสมัครและเอกสาร ประกอบการสมัคร โดยวิธีการ SCAN เอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น   

และส่งมายัง E-mail : Nitcha.h@op.kmutnb.ac.th 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   1 มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕9 
 
 

 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ) 
 รักษาการรองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต มจพ.วิทยาเขตระยอง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://rayong.op.kmutnb.ac.th/index.php%20%20และ
http://rayong.op.kmutnb.ac.th/index.php%20%20และ
https://www.facebook.com/rayongtest/?fref=ts


      
ใบสมัครเข้าพักในหอพักนักศึกษา (ประจ าภาคเรียนที่ 1/2559) 

ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ มจพ.วิทยาเขตระยอง 
ปีการศึกษา 2559 

 
1. ชื่อ-นามสุกล       เบอร์โทร     
 สาขาวิชา      คณะ       ชั้นปี   
 มีความประสงค์จะเข้าพักจ านวนกี่ภาคการศึกษา 
           1 ปีการศึกษา         2  2 ปีการศึกษา             3 ปีการศึกษา           4 ปีการศึกษา 
2. ภูมิล าเนาจังหวัด ...................................มีระยะทาง   กิโลเมตร (จากบ้านถึงมหาวิทยาลัย) 
 พ่ีน้องจ านวน  คน ท างานแล้ว  คน  ก าลังศึกษา  คน 
3. ชื่อ-นามสุกล บิดา       เบอร์โทร    
 อาชีพ      รายได้/เดือน        
4. ชื่อ-นามสุกล มารดา       เบอร์โทร    
 อาชีพ      รายได้/เดือน        
5.สถานภาพของบิดา-มารดา อยู่รวมกัน          หย่า/แยกกันอยู่         บิดา/มารดา เสียชีวิต  
6.ประเภทของยานพาหนะที่น ามาใช้   รถจักรยานยนต์         รถจักรยาน 
 ยี่ห้อ  ขนาด   ซีซี  สี เลขทะเบียน    
7. ข้อมูลสุขภาพร่างกาย 
หมู่เลือด  โรคประจ าตัว (ถ้ามีระบุ)       
8. กรณีฉุกเฉิน ให้ติดต่อกับบุคคลต่อไปนี้ 
ชื่อ-นามสกุล   อาชีพ   รายได้   บาท/เดือน 
ที่อยู่            
รหัสไปรษณีย์     เบอร์โทร      
9. เหตุผลความจ าเป็นในการขอพักอาศัยหอพัก มจพ.วิทยาเขตระยอง   
            
            
            
            
            
 
      ลงชื่อ      
            (     ) 
      ................../..................../........................  
 
  

 
 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 




















