คําร้องแจ้งยอดการชําระเงินนักศึกษาหอพัก
Request for Dormitory Student’s Payment

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

:

Walailak University

เรีDear
ยน Dormitory
ที่ปรึกษาหอพั
ก
Advisor
ด้วยข้I, าพเจ้า (นาย/นางสาว)..............................................................................รหัStudent
สประจํ
าตัวนักศึกษา
ID No.
(Mr/Miss

สํานักวิชา............................................................สาขา...............................................ชั
้นปี........หอ..........ห้
อง............... โทรศั
พท์...........................
Contact No.
Dormitory Room
Major/Program of Study
Year
มีWould
ความประสงค์
ขอดําเนินการ ดังนี้
like to proceed as follows

School/Faculty

ที่
1.

เรื่อง
ชํPayาระค่
าธรรมเนียมหอพัก Per
รายภาคการศึ
กษา  รายเดื
อน No.
จํานวน........เดื
อน เดื
อนละ.....................บาท
trimester
Per month
of month (s)
Charge per month
Baht
a room charge
 รายวั
น
จํ
า
นวน...................วั
น
วั
น
ละ.........................บาท
Charge per day
Baht
Per day No..of day(s)

2.

 Pay
ชําระค่
าธรรมเนียมหอพักบุคคลภายนอก
คืนละ...........บาท
a room charge for non-WU students who temporarily stay in a dorm
Charge per night Baht

3.

 ชํPayาระค่
าธรรมเนียมขอมีบัตรผ่านเข้าหอพัก (Key Card) ใบละ
100 บาท
a charge for a dormitory key card
100 Baht/card

No.

Description

จํAmount
านวนเงิ
น
(Baht)

จํNo.านวน..........คื
น จํNo.านวน..............คน
of night(s)
of person(s)
รวมจํานวนเงิ
นทั้งสิ้น
Total
ลงชื
่อ.......................................................................
Signature
วัDate
นที่.........................................................................

สําหรับธนาคาร

คําร้องแจ้งยอดการชําระเงินนักศึกษาหอพัก

For Bank Advisor Only

Request for Dormitory Student’s Payment

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

:

Walailak University

ด้วยI,(นาย/นางสาว)..........................................................................................รหัStudent
สประจํ
าตัวนักศึกษา
ID No.
(Mr/Miss

สํานักวิชา............................................................สาขา...............................................ชั
้นปี........หอ..........ห้
อง............... โทรศั
พท์...........................
Contact No.
Dormitory Room
Major/Program of Study
Year

School/Faculty

มีWould
ความประสงค์
ขอดําเนินการ ดังนี้
like to proceed as follows
ที่
1.

เรื่อง
ชํPayาระค่
าธรรมเนียมหอพัก Per
รายภาคการศึ
กษา  รายเดื
อน No.
จํานวน........เดื
อน เดื
อนละ.....................บาท
trimester
Per month
of month (s)
Charge per month
Baht
a room charge
 รายวั
น จํานวน...................วัน วัCharge
นละ.........................บาท
per day
Baht
Per day No..of day(s)

2.

 Pay
ชําระค่
าธรรมเนียมหอพักบุคคลภายนอก
คืนละ...........บาท
Charge per night Baht
a room charge for non-WU students who temporarily stay in a dorm

3.

 ชํPayาระค่
าธรรมเนียมขอมีบัตรผ่านเข้าหอพัก (Key Card) ใบละ
100 บาท
a charge for a dormitory key card
100 Baht/card

No.

Description

จํAmount
านวนเงิ
น
(Baht)

จํNo.านวน..........คื
น จํNo.านวน..............คน
of night(s)
of person(s)
รวมจํานวนเงิ
นทั้งสิ้น
Total

ชําระด้วยเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน สาขา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชื่อบัญชี “มวล.(ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ฝ่ายกิจการหอพักฯ)” เลขที่บัญชี 0-2023097585-4
ลงชื
่อ.......................................................................
Signature

