
 
 

 
ข้อมูลหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 

ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕7   
(รอบสุดท้าย)  

........................................................ 
ค าชี้แจงของกองกิจการนิสิตนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ข้อมูลของกองกิจการนิสิตแก่นิสิตชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕7  

หอพักของมหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) 
        ข้อมูลเก่ียวกับหอพักของมหาวทิยาลัย (บางแสน) ที่จัดไว้ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ ๑   มีดังนี้ 

 เข้าพัก ขนาด อัตราต่อ ๑ คนต่อ ๑ ภาคเรียน (บาท) รวมเงิน 
หอพัก ห้องละ ห้อง(ตรม.) ค่าบ ารุง

หอพัก 
ค่าไฟฟ้า 

ค่า
น้ าประปา 

ค่าประกัน 
ของเสียหาย 

(บาท) 

ส าหรับนิสิตชาย        
หอพัก ๑๔ (อาคาร 5 ชั้น) 
ห้องธรรมดา (ห้องน้ ารวม) 

 
๗ 

 
๕๑.๗๕ 

 
๒,๕๐๐ 

 
เหมาจ่าย

๕๐๐ 

 
เหมาจ่าย

300 

 
๕๐๐ 

 
๓,8๐๐ 

หอพัก 50 ปีเทา-ทอง (อาคาร 5 ชั้น) 
ห้องธรรมดา (ห้องน้ าในห้องนอน) 

 
๔ 

 
๓๒ 

 
๕,๐๐๐ 

 
เหมาจ่าย

๕๐๐ 

 
เหมาจ่าย

๓๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๖,๓๐๐ 

ส าหรับนิสิตหญิง        
หอพัก ๑๕ (อาคาร 5 ชั้น) 
ห้องธรรมดา (ห้องน้ ารวม) 

 
๗ 

 
๕๑.๗๕ 

 
๒,๕๐๐ 

 
เหมาจ่าย

๕๐๐ 

 
เหมาจ่าย

300 

 
๕๐๐ 

 
๓,8๐๐ 

หอพักเทา-ทอง 4 (อาคาร 15 ชั้น) 
ห้องปรับอากาศ (ห้องน้ าในห้องนอน) 

 
๔ 

 
๓๒ 

 
10,๐๐๐ 

 
๑,0๐๐* 

 
เหมาจ่าย 

๓๐๐ 

 
65๐ 

 
11,950 

*ส าหรับนิสิตที่เข้าพักห้องปรับอากาศจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้าล่วงหน้าเป็นรายภาคเรียนต่อคน จ านวน 1,000  บาท  และจะคิด
ค่าไฟฟ้าตามหน่วยท่ีนิสิตใช้จริงหน่วยละ 6 บาท/ห้อง/เดือน โดยหักจากเงินล่วงหน้า หากมีส่วนเกินนิสิตต้องช าระเพิ่ม 

สิ่งอ านวยความสะดวกที่จัดให้เป็นส่วนรวมของหอพักขนาดห้อง ๕๑.๗๕ ตารางเมตร ได้แก่ เครื่องรับโทรทัศน์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต พัดลมในห้องพักผ่อน ไฟฉุกเฉิน เครื่องดับเพลิง  เครื่องท าน้ าเย็น กระติกน้ าร้อนเตารีด   

สิ่งอ านวยความสะดวกที่จัดให้เป็นส่วนรวมของหอพักขนาด ๓๒ ตารางเมตร  ได้แก่  เครื่องรับโทรทัศน์  
เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต พัดลมในห้องพักผ่อน  ไฟฉุกเฉิน  เครื่องดับเพลิง   

สิ่งอ านวยความสะดวกที่จัดให้ในห้องพักนิสิตเฉพาะบุคคลได้แก่  เตียงนอนพร้อมที่นอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียน
หนังสือพร้อมเก้าอ้ี  สัญญาณอินเตอร์เน็ต  

สิ่งที่นิสิตควรเตรียมมาคือ ผ้าปูที่นอน (ขนาดเตียงเดี่ยว ๓ ฟุตครึ่ง) หมอน  ปลอกหมอน กุญแจล็อคห้องพัก 
กุญแจล็อคตู้เสื้อผ้า  กุญแจล็อคลิ้นชักโต๊ะเขียนหนังสือและของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็น 

ทุกหอพักมหาวิทยาลัยได้จัดบุคลากรส าหรับดูแลให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในหอพักนิสิต   
 
 



-2- 

***นิสิตควรพิจารณาก่อนจองหอพัก*** 
๑. นิสิตที่จองหอพักจะต้องเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยครบ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕7  

(ภาคต้นและภาคปลาย ในภาคปลายมหาวิทยาลัยจะเก็บเงินค่าหอพักประมาณเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557)   
 ๒.  หอพักมหาวิทยาลัยก าหนดเวลาเปิด-ปิดหอพัก ดังนี้ เปิดหอพักเวลา ๐๕ :๓๐ น.และปิดหอพัก 
เวลา ๒๒:๓๐ น.  
 ๓.  นิสิตที่เข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยต้องไม่น าทรัพย์สินมีค่าหรือเงินสด ไปเก็บไว้ภายในหอพักโดยเด็ดขาด
หากสูญหาย  มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบและไม่ด าเนินการแต่อย่างไร                          
เมื่อนิสิตช าระเงินค่าหอพักเรียบร้อยแล้ว  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าหอพักทุกกรณี  
ยกเว้นจะได้คืนเฉพาะค่าประกันของเสียหาย ให้นิสิตติดต่อขอรับเงินคืนในวันสิ้นสุดปีการศึกษา หรือ วันที่ลาออกจาก
การเป็นนิสิต แต่ต้องไม่เกิน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดปีการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาประจ าปีของมหาวิทยาลัยบูรพา  

การสมัครอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย  
นิสิตตรวจสอบว่าตัวนิสิตเป็นกลุ่มใดและให้ด าเนินการตามข้อก าหนดของกลุ่มนั้น ดังนี้  
1. กลุ่มนิสิตที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้รายงานตัวในระบบรายงานตัวออนไลน์  ให้นิสิตด าเนินการจองหอพัก 

พร้อมการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตในระบบรายงานตัวออนไลน์  
           2. กลุ่มนิสิตที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา (มีรหัสประจ าตัวนิสิต) เรียบร้อยแล้ว  แต่ยัง
ไม่ได้จองหอพัก และประสงค์จะเข้าพักอาศัยในหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ให้นิสิตด าเนินการ  ดังนี้  

1. 
ดาวน์โหลดใบสมัครพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยบูรพาและแบบข้อตกลงการพักอาศัยในหอพัก

มหาวิทยาลัยบูรพา  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
 
2. 

นิสิตไปติดต่อที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย โอนเงินค่าหอพักตามอัตราที่นิสิตเลือก (ห้ามโอนทางตู ้
ATM)  โอนเงินเข้า ช่ือบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา  ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เพื่อสาขาแหลมทอง เลขท่ีบัญชี 
386-1-00442-9  ตรวจสอบข้อมูลในใบโอนเงินให้ชัดเจน  โดยเฉพาะจ านวนเงินค่าหอพักและเลขท่ีบัญช ี

 
    3. 

นิสิตถ่ายเอกสารส าเนาใบโอนเงินบนกระดาษ A๔ เขียนช่ือ-นามสกุล รหัสประจ าตัวนิสิต 
 

4. 
นิสิตจัดส่งเอกสารของขั้นตอนท่ี ๑ และ ขั้นตอนท่ี ๓ ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองส่ง 

กลุ่มงานบริการนิสิต กองกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน 
ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑(ขอให้ส่งเป็นEMS เพื่อป้องกันการสูญหาย) 

 
5. 

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา จะตรวจเอกสารการโอนเงินท่ีนิสิตจัดส่งมาและ 
จัดหอพัก/ห้องพักให้เฉพาะผู้ที่กองกิจการนิสิตได้รับเอกสารครบตามขั้นตอนท่ี 4 

 
6. 

เมื่อนิสิตด าเนินการตามขั้นตอนท่ี 4 เรียบร้อยแล้วประมาณ 1 สัปดาห์ ให้นิสิตเข้าดูผลการโอนเงิน 
ช่ือหอพักและหมายเลขห้องพักทางhttp://affairs.buu.ac.thหัวข้อ ข้อมูลหอพัก ส าหรับนิสิตช้ันปีท่ี1/2557  

 
นิสิตที่ด าเนินการตามขั้นตอนจะได้หอพักทุกคน 

http://affairs.buu.ac.th/


          
ใบสมัครพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยบูรพา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
--------------------------- 

 ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว)....................................................นิสิตชั้นปีที่ ๑ รหัสประจ าตัวนิสิต......................... 
คณะ....................................................................................วิชาเอก............................................................................. 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้.................................................... E - mail………………………………………………………………… 
     เคยได้รับทุนการศึกษา  ชื่อทุนการศึกษา.........................................................  
              ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา  

ขอสมัครเข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย  ดังนี้  
 นิสิตชาย (อัตราค่าหอพัก ต่อ 1 คน ต่อ 1 ภาคเรียน) 
 หอพัก ๑๔    ห้องธรรมดา    ราคา  ๓,๘๐๐  บาท  
 หอพัก ๕๐ปีเทา - ทอง   ห้องธรรมดา    ราคา  ๖,๓๐๐  บาท  
      ห้องปรับอากาศ    ราคา  ๗,๘๐๐  บาท  

 นิสิตหญิง (อัตราค่าหอพัก ต่อ1 คน ต่อ 1 ภาคเรียน) 
 หอพัก ๑๕    ห้องธรรมดา    ราคา  ๓,๘๐๐  บาท  
 หอพักเทา-ทอง ๒   ห้องธรรมดา    ราคา  ๖,๓๐๐  บาท  
 หอพักเทา-ทอง ๔   ห้องปรับอากาศ    ราคา  ๑๑,๙๕๐  บาท 

 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยครบ ๑ ปีการศึกษา (ภาคต้นและภาคปลาย) และจะปฏิบัติ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หอพักนิสิตและระเบียบข้อบังคับอ่ืนของมหาวิทยาลัยบูรพาที่เก่ียวข้องกับนิสิต      
ทุกประการ  และข้าพเจ้าจะไม่น าทรัพย์สินมีค่าหรือเงินจ านวนมากไปเก็บไว้ภายในหอพักโดยเด็ดขาด  หากสูญหาย  
ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องให้มหาวิทยาลัยด าเนินการแต่อย่างใด 
 
       ลงชื่อ...........................................................(นิสิต)  
                 ........../.........................../...........   
            

               
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข้อตกลงการพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยบูรพา 

                                                                          วันที่ ...................................................... 

 ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล นิสิต)........................................................... รหัสประจ าตัวนิสิต.......................................... 
คณะ.................................................................... หมายเลขโทรศัพทท์ี่สามารถติดต่อได้......................................... 
สมัครเข้าพักอาศัยในหอพัก......................... ขอยืนยันว่าข้าพเจ้าจะพักอาศัยในหอพักตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๗  
(ภาคต้นและภาคปลาย) 
 ข้าพเจ้า (ชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง)..................................................................... เกี่ยวข้องเป็น......................  
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์  บ้านเลขท่ี...................... หมู่............. ถนน...................................  
แขวง/ต าบล.............................................. เขต/อ าเภอ......................................... จังหวัด...................................  
รหัสไปรษณีย.์.................................... หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้.............................................................. 

หนังสือฉบับนี้ท าขึ้นไว้เพ่ือเป็นหลักฐานรับรองว่า 
๑. ผู้ปกครองยินยอมให้นิสิตในปกครองผู้นี้พักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย  

ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๗  (ภาคต้นและภาคปลาย) 
๒. ผู้ปกครองจะดูแลว่ากล่าวตักเตือนและอบรมสั่งสอนให้นิสิตผู้นี้ปฏิบัติตามประกาศ  

มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หอพักนิสิตและระเบียบข้อบังคับอ่ืนของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต     
ทุกประการ 

๓. ผู้ปกครองจะห้ามมิให้นิสิตในปกครองผู้นี้ น าทรัพย์สินมีค่าหรือเงินสดไปเก็บไว้ภายใน 
หอพักโดยเด็ดขาด  หากสูญหายผู้ปกครองและนิสิตในปกครองจะไม่เรียกร้องให้มหาวิทยาลัยด าเนินการแต่อย่างใด  

 

ลงชื่อนิสิต.......................................................... 
                             (........................................................)                        

ลงชื่อผู้ปกครอง................................................. 
                                       (................................................)                       

 
 

 
 

 

 
  


