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แนบท้ายประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าพักอาศัยในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. ๒๕๖4 

ลงวันที่  30  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

เพ่ือให้มีความชัดเจนของห้องพักอาศัย จึงก าหนดอาคารและหมายเลขห้องพักส าหรับผู้พักอาศัยใน
โรงเรียน ดังต่อไปนี้ 

1. อาคาร 4 ห้องพักอาศัยส าหรับครอบครัว จ านวน 12 ห้อง ประกอบด้วยหมายเลขห้องพักดังนี้ 

 

 

 

 

 
๒. อาคาร 7 หอพักหญิง ห้องพักอาศัยส าหรับผู้พักอาศัยเพศหญิงและโสด จ านวน 1๐ ห้อง   

ประกอบด้วยหมายเลขห้องพักดังนี้ 

 

 

จ านวนผู้เข้าพัก ๑๖ คน (ห้องละ ๑ คน ๔ ห้อง และ ห้องละ ๒ คน ๖ ห้อง) 

3. อาคาร 8 หอพักหญิง ห้องพักอาศัยส าหรับผู้พักอาศัยเพศหญิงและโสด จ านวน 1๐ ห้อง  
ประกอบด้วยหมายเลขห้องพักดังนี้ 

 

 

 

 

 

จ านวนผู้เข้าพัก ๑๖ คน (ห้องละ ๑ คน ๔ ห้อง และ ห้องละ ๒ คน ๖ ห้อง) 
    หมายเหตุ    * ผู้เข้าพัก ๑ คน         ** ผู้เข้าพัก ๒ คน 

อาคาร ๔  

ช้ัน ๓ 4301 4302 4303 4304 

ช้ัน ๒ 4201 4202 4203 4204 

ช้ัน ๑ ๔๑๐๑ 4102 4103 4104 

อาคาร ๗ หอพักหญิง 

ช้ัน ๔    7405*    

ช้ัน ๓    7305*    

ช้ัน ๒    7205*    

ช้ัน ๑ 7102**  7103**  7104**  7105* 7106**  7107** 7108** 

อาคาร ๘ หอพักหญิง 

ช้ัน ๔    ๘405*    

ช้ัน ๓    ๘305*    

ช้ัน ๒    ๘๒05*    

ช้ัน ๑ ๘102** ๘103** ๘104** ๘105* ๘106** ๘107** ๘108** 



๒ 

 

 

4. อาคาร 9 หอพักชาย ห้องพักอาศัยส าหรับผู้พักอาศัยเพศชายและโสด  ประกอบด้วยหมายเลข
ห้องพักดังนี้ 

 
จ านวนผู้เข้าพัก 13 คน (ห้องละ ๑ คน 12 ห้อง และ ห้องละ ๒ คน ๑ ห้อง) 
หมายเหตุ    *   ผู้เข้าพัก ๑ คน         ** ผู้เข้าพัก ๒ คน  

 
5. อาคารรับรอง 11 ห้องพักส าหรับแขกที่เข้าพักเฉพาะกิจ 

จ านวนผู้เข้าพัก ๑๐/๒๐ คน (ห้องละ ๑/๒ คน ๑๐ ห้อง)  ประกอบด้วยหมายเลขห้องพักดังนี้ 

 

 

 

 

6. อาคารรับรอง 12 ห้องพักอาศัยส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยและต่างชาติที่เข้าพักไม่เกิน ๖ เดือน    
จ านวนผู้เข้าพัก ๓/๖ คน (ห้องละ ๑/๒ คน ๓ ห้อง)  ประกอบด้วยหมายเลขห้องพักดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : โรงเรียนอาจเปลี่ยนแปลงห้องพักและจ านวนผู้เข้าห้องพักได้ เพ่ือให้ความเหมาะสม 
 
 

อาคาร ๙ หอพกัชาย 

ชั้น ๙  ๙๙๐๑*  ๙๙๐๒*    ๙๙๐๓*  ๙๙๐๔*   

ชั้น ๘ 9801* 9802* 9803* 9804* 9805* 9806* 9807* 9808* 9809* 9810* 9811* 981๒** 

อาคารรับรอง ๑๑ 

ช้ัน ๓ 1131 1132 1133 1134 1135 

ช้ัน ๒ 1121 1122 1123 1124 1125 

ช้ัน ๑ ห้องประชุม C  (คณะกรรมการสภานกัเรียน)  ห้องเก็บอุปกรณ์จัดเลี้ยง 

อาคาร ๑๒ อาคารรับรอง 

ช้ัน ๒ 1221 1222 Living room 1223 1224 

ช้ัน ๑ 1211 ห้องประชุม  E  (1212) 121๓ 



๓ 

 

 

บันทึกข้อความ 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ที่                                          วันที่............. เดือน ..................................  พ.ศ................ 
เรื่อง  ขออนุญาตเข้าพักอาศัยในโรงเรียนประจ าปีการศึกษา ................... 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ผ่านคณะกรรมการพิจารณาการเข้าพักในโรงเรียน) 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................... ต าแหน่ง .............................                 
สาขาวิชา/ฝ่าย............................................... ได้บรรจุแต่งตั้งเป็น    (     ) เจ้าหน้าที่      (    ) ลูกจ้างสัญญารายปี  
วันที่ .......... เดือน ........... ........... พ.ศ. ............... อายุงาน ......... ปี   (    ) โสด    (    ) สมรส    (    ) หม่าย            
ภูมิล าเนา บ้านเลขที่ ................. หมู่ที่  .. .......... ถนน............................... ต าบล............................................                    
อ าเภอ.............................................  จังหวัด.............................  ห่างจากโรงเรียนมากกว่า ๓๐ กิโลเมตร 

ในปีการศึกษา ................... ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยในโรงเรียน โดยขอเข้าพักอาศัยตั้งแต่          
วันที่.......... เดือน ...................... พ.ศ. ............. เป็นต้นไป จนถึงสิ้นปีการศึกษา ...................... และขออนุญาตน าคู่สมรส
ชื่อ ...................................................บุตรชื่อ .............................................. ชื่อ.......................................................... 
(กรณีน าครอบครัวเข้าพักด้วย) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

 คณะกรรมการพิจารณาการเข้าพักในโรงเรียนได้ประชุมเม่ือวันที่ .......... เดือน ...................... พ.ศ. ........... 
มีมติ   (    ) เห็นชอบให้เสนอโรงเรียนเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้เข้าพักในห้องหมายเลข ................................ 
        (    ) คุณสมบัตไิม่ครบถว้นตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ ........................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 

ดังรายละเอียดตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้   
        

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

ประธานคณะกรรมการพิจารณาการเข้าพักในโรงเรียน 
                                             .......... / ............................. / .............. 

 
ค าสั่งการ 

   .............................................................................  
   ............................................................................ 
        
ลงชื่อ .................................................................. 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
       .......... / ............................. / .............. 

 



๔ 

 

 

 
 

ประวัติของผู้เข้าพักอาศัยในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
ประจ าปีการศึกษา …………….  ห้องพักหมายเลข ................................... 

(ผู้เข้าพักอาศัยต้องแสดงความจ านงก่อนแต่ละปีการศึกษานัน้ ๆ)  

 
๑. ข้อมูลของผู้พักอาศัย 

นาย/นาง/นางสาว....................................................................................... ต าแหน่ง ........................................
สาขาวชิา/ฝ่าย.............................................................. โทรศัพท์ ...............................................   
ภูมิล าเนา บ้านเลขที่.................... ต าบล........................................... อ าเภอ......................................................  
จังหวัด............................... 
เลขบัตรประชาชน  -  -  -  -    กรุ๊ปเลือด...........     

๒. กรณีที่คู่สมรสพักอาศัยในโรงเรียนด้วยกันสัปดาห์ละไม่ต่ ากว่า ๕ วัน 
ชื่อคู่สมรส.................................................................................................... อาชีพ........................................... 
สถานทีท่ างาน.............................................................................................โทรศัพท์ ......................................   
เลขบัตรประชาชน  -  -  -  -    กรุ๊ปเลือด...........     

๓. กรณีที่บุตรซึ่งไม่บรรลุนิติภาวะและหรือญาติพักอาศัยในโรงเรียนด้วยกัน  
(๑) ชื่อ-สกุล............................................................................................... เป็น ……………………….. ของข้าพเจ้า 
     เลขบัตรประชาชน  -  -  -  -    กรุ๊ปเลือด...........     
(๒) ชื่อ-สกุล............................................................................................... เป็น ……………………….. ของข้าพเจ้า 
     เลขบัตรประชาชน  -  -  -  -    กรุ๊ปเลือด...........     

๔. สภาพของห้องพัก (ที่ปรากฎในวันแรกของการเข้าพัก) 
(๑) เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก ่………………..…………………………………..……………………..…………………………………..…… 
……………………………………………………………………………..……………………………………..…………………………………… 
(๒) เฟอร์นิเจอร ์ได้แก่ ..……………………………………..……..………………………………………..……………………..…..…… 

  ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
  (๓) หน่วยมาตรวัดไฟฟา้ เลข …………………………  หน่วยมาตรวัดน้ าประปา เลข ………………………………………… 

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนทั้งใช้บงัคับอยู่ในปัจจุบันรวมถึงระเบียบที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง  
และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ 

 

 

 
 

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

เลขทะเบียน  ............................ 

         (ส าหรับเจา้หน้าที่) 



๕ 

 

 

บันทึกข้อความ 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   
ที่                                         วันที่........... เดือน .................................. พ.ศ................ 
เรื่อง  ขอคืนห้องพัก 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์

ข้าพเจ้า ......................................................... ......................................... ต าแหน่ง ......................................... 
สาขาวิชา/ฝ่าย ...............................................  มีความประสงค์จะขอคืนห้องพักหมายเลข .......................... ให้แก่โรงเรียน 
ตั้งแต่วันที่ .......... เดือน .......................... พ.ศ. ............... เป็นต้นไป พร้อมนี้ ขอส่งคืนกุญแจที่ใช้ในห้องพักดังกล่าวมา
พร้อมนี้ด้วยแล้ว ส าหรับค่ากระแสไฟฟ้าและค่าน้ าประปาของเดือนสุดท้ายที่พักอาศัย ผู้พักอาศัยยินยอมให้โรงเรียนหัก
จากเงินเดือน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 
 

 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยานุสรณ์ 

ตามที่โรงเรียนได้มอบหมายให้ไปตรวจความเรียบร้อยของห้องพักดังกล่าวข้างต้น พบ  
๑. เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ ………………..…………………………………………..…………………………………………….….. 
……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….… 
๒. เฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ ..……………………………………………………..…………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….… 
๓. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า เลข ……………………………  หน่วยมาตรวัดน้ าประปา เลข ……………..……………….. 

๔. (ถ้ามี) ประเดน็ที่ต้องแก้ไข ได้แก่ ……………………………………………………..…………………………..………….. 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 

 
 
 
 

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

 

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

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการเข้าพักในโรงเรียน 
.......... / ............................. / .............. 

     เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
     เพื่อโปรดพิจารณา ............................................ 
.................................................................................  
        

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

ประธานคณะกรรมการพิจารณาการเข้าพักในโรงเรียน 
.......... / ............................. / ............ 

ค าสั่งการ 
     .............................................................................  
     ............................................................................ 
        

ลงชื่อ .................................................................. 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
.......... / ............................. / .............. 


