
ส าเนา 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  ๐๗๙๘/๒๕๕๗ 

 

เรื่อง  ก าหนดการช าระเงินค่าบ ารุงหอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง หอพักเทา-ทอง ๒ หอพักเทา-ทอง ๓  
และหอพักเทา-ทอง ๔  ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

........................................................... 
  เพ่ือให้การจัดเตรียมที่พักในหอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง หอพักเทา-ทอง ๒ หอพักเทา-ทอง ๓ และหอพัก 
เทา-ทอง ๔  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕ (๑๐) ของค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๗๔๔/๒๕๕๗  ลงวันที่  
๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  เรื่อง การมอบอ านาจให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี และผู้รักษาการแทนผู้ช่วย
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน  จึงก าหนดการช าระเงินค่าบ ารุงหอพัก ของภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
โดยให้นิสิตด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 

๑. อัตราค่าหอพัก  

การจ าแนกกลุ่มนิสิต 
อัตราค่าหอพัก 

ห้องพัดลม ห้องปรับอากาศ 
นิสิตที่พักอยู่ในหอพักเดิม หรือประสงค์ย้ายหอพัก  

- หอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง  หอพักเทา-ทอง ๒ และหอพักเทา-ทอง ๓ 
- หอพักเทา-ทอง ๔  

 

๕,๘๐๐ บาท 
- 

      ๗,๓๐๐ บาท 
    ๑๑,๓๐๐ บาท 

นิสิตที่สมัครเข้าอยู่หอพักใหม่  
- หอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง  หอพักเทา-ทอง ๒ และหอพักเทา-ทอง ๓ 
- หอพักเทา-ทอง ๔ 

 
๖,๓๐๐ บาท 

- 

 
       ๗,๘๐๐ บาท 
     ๑๑,๙๕๐ บาท 

 
 

๒. ก าหนดการจองหอพัก และช าระเงินค่าหอพัก 
การจ าแนกกลุ่มนิสิต ก าหนดการ ขั้นตอนการสมัครหอพัก 

นิสิตที่พักอยู่ในหอพักเดิม 
๑. หอพักเทา-ทอง ๒ 
๒. หอพักเทา-ทอง ๓ 
๓. หอพักเทา-ทอง ๔ 
๔. หอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง 

 
วันที่  ๒๔, ๒๕, ๒๖ พ.ย. ๕๗ 
วันที่    ๑, ๒, ๓     ธ.ค. ๕๗ 
วันที่    ๘, ๙, ๑๑   ธ.ค. ๕๗ 
วันที่  ๑๕, ๑๖       ธ.ค. ๕๗ 

 
นิสิตจองหอพัก  และพิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน 
ค่าหอพัก ทางระบบอินเตอร์เน็ต ได้ที่  
http://affairs.buu.ac.th 
พร้อมน าเงินสดไปช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา เทา่นั้น 
ภายในวันที่ก าหนด   
 

นิสิตที่ย้ายหอพัก / สมัครเข้าใหม่ 
๑. ติดต่อที่ส านักงานหอพัก 
๒. ช าระเงินค่าหอพัก 

 
วันที่  ๑๗, ๑๘, ๑๙ พ.ย. ๕๗ 
วันที่  ๑๘, ๑๙       ธ.ค. ๕๗ 

 
 
น าเงินสดไปช าระเงินค่าหอพักได้ที่ ห้องการเงิน 
หอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. 

/๓. นิสิต 
 
 
 
 

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


- ๒ - 
 

๓. นิสิตติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินค่าหอพัก ตั้งแตว่ันที่  ๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็นต้นไป 
ณ ห้องการเงิน หอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. โดยแสดงบัตรประจ าตัวนิสิต หรือหลักฐาน 
การช าระเงินค่าหอพัก  
 

โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมดังนี้ 
๑. ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักโดย ๑ ห้องจะต้องมีนิสิตพักจ านวน ๔ คน และ 

หอพักจะด าเนินการจัดนิสิตให้เต็มห้องก่อนทุกครั้ง จึงจะเริ่มจัดห้องใหม่  เมื่อจัดห้องแล้วไม่อนุญาตให้ย้าย
ห้องไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
 ๒.  นิสิตที่สมัครอยู่หอพักภายในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ต้องด าเนินการตามก าหนดการ
ของประกาศมหาวิทยาลัยฉบับนี้ หากพ้นแล้วทางหอพักจะน ารายชื่อของนิสิตมาจัดห้องพักใหม่และท าการตั้ง
หนี้ในระบบของทางมหาวิทยาลัยทันที  เนื่องจากนิสิตมีข้อตกลงการอยู่หอพักที่จะต้องอยู่หอพักใน
มหาวิทยาลัยให้ครบหนึ่งปีการศึกษา ทางหอพักไม่อนุญาตให้ท าการย้ายออกจากหอพักในภาคปลายไม่ว่า
กรณีใดทั้งสิ้น  

๓. นิสิตสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ในวันและเวลาท างานปกติ ได้ที่   
๓.๑  ส านักงานหอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง   หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๒ 
๓.๒  ส านักงานหอพักเทา-ทอง ๒  หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๓๙ 
๓.๓  ส านักงานหอพักเทา-ทอง ๓  หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๑ 
๓.๔  ส านักงานหอพักเทา-ทอง ๔  หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๘๑๗๖ ๑๙๔๐๗ 
๓.๕  ฝ่ายการเงินและบัญชี                หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๕ 

และสามารถสอบถามข้อมูลนอกเวลาท างานปกติเวลา ๑๖:๓๐ - ๒๐:๓๐ น. ได้ที่ ส านักงานหอพักเทา-ทอง 
(บริเวณด้านหน้ารั้วหอพักเทา-ทอง ๒ และหอพักเทา-ทอง ๓) 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
                                                              (ลงชื่อ)                บุญมา  ไทยก้าว                                                    

                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา  ไทยก้าว) 
                                                                    ผูร้ักษาการแทนรองอธิการบดี  ปฏิบัติการแทน  
                                                                      ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา   
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ส าเนาถูกต้อง 

 
(นายวัชระ  เกตุจีน) 
นักวิชาการศึกษา 


