
 
(ส าเนา) 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่  ๐๐๔๓/๒๕๕๗ 
 

เรื่อง  ก าหนดการรับสมัครนิสิตอยู่หอพักและการช าระเงินค่าบ ารุงหอพัก ๕๐ ปีเทา - ทอง  
หอพักเทา - ทอง ๒ และหอพักเทา - ทอง ๓ ประจ าภาคต้น และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

........................................................... 
  เพ่ือให้การจัดเตรียมที่พักในหอพัก ๕๐ ปีเทา - ทอง หอพักเทา - ทอง ๒ และหอพักเทา - ทอง ๓ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามข้อ ๖ (๑๐)  ของค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๓๕๐๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๓ 
ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓  เรื่อง การมอบอ านาจของอธิการบดี  ด้านการบริหารงานทั่วไปให้รองอธิการบดี  ผู้ช่วย
อธิการบดี  หัวหน้าส่วนงาน  หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงาน  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติการแทน   
จึงก าหนดการรับสมัครนิสิตอยู่หอพัก และช าระเงินค่าบ ารุงหอพัก ประจ าภาคตน้ และภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 
๒๕๕๗  โดยให้นิสิตด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

๑. นิสิตรับใบสมัครหอพักและใบแจ้งช าระค่าหอพัก  ณ ส านักงานหอพักท่ีต้องการพักอาศัย  พร้อมน า 
เงินสดไปช าระเงินค่าหอพักผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) ทุกสาขาตามก าหนดการ ดังนี้   
๑.๑ การสมัครอยู่หอพัก ภาคต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

หอพัก 
ก าหนดการรับใบแจ้ง 
ช าระเงินค่าหอพัก 

อัตราค่าหอพัก 
หมายเหตุ 

ห้องพัดลม ห้องปรับอากาศ 
หอพักนิสิตชาย 
-  หอพัก ๕๐ ปีเทา - ทอง  

 
วันที่ ๒๗ - ๓๐ ม.ค. ๕๗ 

 
๖,๓๐๐.- บาท 
 

 
๗,๘๐๐.- บาท 

 

นิสิตต้องช าระเงินภายในวันที่
สมัครอยู่หอพัก หากพ้นก าหนด
ทางหอพักจะท าการยกเลิก
ห้องพักทันที หอพักนิสิตหญิง 

- หอพักเทา - ทอง ๒  
- หอพักเทา - ทอง ๓ 

 
วันที่ ๑๐ - ๑๓ ก.พ. ๕๗ 
วันที่  ๓ - ๖ ก.พ. ๕๗ 

 
๖,๓๐๐.- บาท 
๖,๓๐๐.- บาท 

 
- 

๗,๘๐๐.- บาท 
 

๑.๒ การสมัครอยู่หอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

หอพัก 
ก าหนดการ 
รับใบสมัคร   

ก าหนดการ 
รับใบแจ้งช าระเงิน 

อัตราค่าหอพัก 
หมายเหตุ 

ห้องพัดลม ห้องปรับอากาศ 
หอพัก ๕๐ ปีเทา - ทอง  
- อาคาร A นิสิตชาย 
- อาคาร B นิสิตหญิง 

๓ - ๗ ก.พ. ๕๗ ๑๗ - ๒๐ ก.พ. ๕๗ ๒,๕๒๐.- บาท 
 
 

 

 ๓,๑๒๐.- บาท 
 
 
 

 นิสิตต้องช าระเงินภายใน 
 วันที่สมัครอยู่หอพัก หากพ้น 
 ก าหนดทางหอพักจะท าการ 
 ยกเลิกห้องพักทันที 

 
/๒ นิสิต... 

 



- ๒ - 
 

๒. นิสิตที่ช าระเงินค่าหอพักแล้ว ให้ติดต่อรบัใบเสร็จรับเงินค่าหอพักวันที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เป็นต้นไป   ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๓๐ - ๒๐.๓๐ น.  ณ ห้องการเงิน  หอพัก ๕๐ ปีเทา - ทอง  โดยแสดงบัตรประจ าตัวนิสิต  
หรือหลักฐานการช าระเงินค่าหอพัก  
รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 

๑. ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักโดย ๑ ห้องจะต้องมีนิสิตพักให้ครบจ านวน ๔ คน  
และหอพักจะด าเนินการจัดนิสิตให้เต็มห้องก่อนทุกครั้งจึงจะเริ่มจัดห้องใหม่  เมื่อจัดห้องแล้วไม่อนุญาตให้ย้าย 
ห้องไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

๒. นิสิตต้องด าเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัย  หากพ้นก าหนดไปแล้วจะถือว่านิสิตสละสิทธิ์ 
การอยู่หอพัก  และเมื่อช าระค่าบ ารุงหอพักแล้ว  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าหอพักทุกกรณี 
(คืนเฉพาะค่าประกันของเสียหาย)  

๓. นิสิตที่สมัครอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยต้องเข้าพักจนครบ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ภาคต้น 
และภาคปลาย  ในภาคปลายมหาวิทยาลัยจะเก็บเงินค่าหอพักประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗)  

๔. นิสิตที่ประสงค์เข้าอยู่หอพักทราบและเข้าใจระเบียบของหอพักนิสิต  มหาวิทยาลัยบูรพา และ 
ยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดทุกประการ  นิสิตสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม  ในวันและเวลา 
ท างานปกติ ได้ที่ส านักงานหอพักของแต่ละหอพัก ได้แก่ 

 ส านักงานหอพัก ๕๐ ปีเทา - ทอง  หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒  ต่อ ๑๕๔๒ 
 ส านักงานหอพักเทา - ทอง ๒  หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒  ต่อ ๑๕๓๙ 
 ส านักงานหอพักเทา - ทอง ๓  หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒  ต่อ ๑๕๔๑ 

หรือสามารถสอบถามข้อมูลนอกเวลาท างานปกติเวลา ๑๖.๓๐ - ๒๐.๓๐ น. ในวันเสาร์, วันอาทิตย์และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๒๐.๓๐ น. ได้ที่ส านักงานหอพักเทา - ทอง  
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
                                                               

         (ลงชื่อ)                บญุมา  ไทยก้าว                                                    
                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา  ไทยก้าว) 

                                                                    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต  ปฏิบัติการแทน  
                                                                               อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา   
 
 
 
 

ส าเนาถูกต้อง 

 
(นายวัชระ  เกตุจีน) 
นักวิชาการศึกษา 


