
 
ข้อมูลหอพักนิสติ  มหาวิทยาลัยบูรพา 

ส าหรับนิสิตใหม่ ชั้นปทีี่ 1 ปีการศึกษา 2560    
........................................................ 

1. ข้อมูลหอพักนิสิต (บางแสน) 
        หอพักนิสิต เป็นสถานที่ที่มหาวิทยาลัยบูรพา จัดเพื่อให้นิสิตได้มีที่อยู่อาศัยที่เอ้ือต่อการศึกษาเล่าเรียน 

สะดวกสบายไม่ต้องเดินทางไกล เปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองในการครองตนและการด าเนินชีวิตที่
เหมาะสมในมหาวิทยาลัยและในสังคม  การรู้จักเคารพซึ่งกันและกัน การมีน้ าใจต่อกัน การปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับ การเสียสละ การให้ความร่วมมือและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อส่วนรวม  โดยมหาวิทยาลัยได้จัด
หอพักส าหรับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 

หอพัก ส าหรับ
นิสิต 

จ านวน
เตียง 

พื้นที่ห้อง
(ตรม.) 

ค่าหอพัก/คน/ 
ภาคการศึกษา 

ค่าไฟฟ้า/คน ค่าประกัน 
ของเสียหาย 

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

ชาย 

6 ๕๑.๗๕ 3,300 บาท 
(เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้า
และค่าน้ าประปา) 

- 

๕๐๐ บาท 
ได้รับคืนเมื่อลาออก

จากหอพัก/ 
จบการศึกษา 

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

4 ๓๒ ๕,8๐๐ บาท 
(เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้า
และค่าน้ าประปา) 

- 

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

หญิง 

6 ๕๑.๗๕ 3,300 บาท 
(เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้า
และค่าน้ าประปา) 

- 

หอพักเทา-ทอง ๒ 
(อาคาร 5 ชั้น) 
ห้องธรรมดา  
(ห้องน้ าในห้องนอน) 

4 ๓๒ ๕,8๐๐ บาท 
(เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้า
และค่าน้ าประปา) 

- 

หอพักเทา-ทอง 3 
(อาคาร 5 ชั้น) 
ห้องธรรมดา  
(ห้องน้ าในห้องนอน) 

4 ๓๒ ๕,8๐๐ บาท 
(เหมาจ่ายรวมค่าไฟฟ้า
และค่าน้ าประปา) 

- 

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

ชาย 

4 ๓๒ 6,3๐๐ บาท 
(เหมาจ่ายรวมค่า
น้ าประปา) 

2,000 บาท 
คิดค่าไฟฟ้าทุกเดือนตาม
หน่วยท่ีนิสิตใช้จริงหน่วย
ละ 6 บาท/ห้อง/เดือน 
โดยหักจากเงินล่วงหน้า 
หากมีส่วนเกินนสิิตต้อง
ช าระเพิ่ม 

*ได้รับส่วนท่ีเหลือคืนเมื่อ
ออกจากหอพัก/จบ
การศึกษา 
 
 

๕๐๐ บาท 
ได้รับคืนเมื่อลาออก

จากหอพัก/ 
จบการศึกษา 

หอพักเทา-ทอง 3 
(อาคาร 5 ชั้น) 
ห้องปรับอากาศ  
(ห้องน้ าในห้องนอน) 

หญิง 

4 ๓๒ 6,3๐๐ บาท 
(เหมาจ่ายรวมค่า
น้ าประปา) 

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

4 ๓๒ 10,3๐๐ บาท 
(เหมาจ่ายรวมค่า
น้ าประปา) 

65๐ บาท 
ได้รับคืนเมื่อลาออก

จากหอพัก/ 
จบการศึกษา 
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2. อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในหอพัก 
ส่งอ านวยความสะดวกภายในห้องพัก 
1. เตียงนอนสองชั้น 
2. เตียงเดี่ยว (เฉพาะหอพักเทา-ทอง 4) 
3. ฟูกท่ีนอน ขนาด 3 ฟุต 
4. ตู้เสื้อผ้า 
5. โต๊ะเขียนหนังสือ 
6. เก้าอ้ี 
7. สัญญาณอินเตอร์เน็ต 
สิ่งอ านวยความสะดวกส่วนกลางภายในหอพัก 
1. เครื่องท าน้ าเย็น (เฉพาะหอพัก14-15) 
 2. กระติกน้ าร้อน (เฉพาะหอพัก14-15) 
3. โต๊ะรองรีดผ้า (เฉพาะหอพัก14-15) 
4. เตารีด (เฉพาะหอพัก14-15) 
5. ระบบไฟฉุกเฉิน   
6. ระบบดับเพลิงและเตือนภัยเหตุเพลิงไหม้   
7. ระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด  
๘. ตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ (เฉพาะหอพักเทา-ทอง) 
๙. เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ (เฉพาะหอพักเทา-ทอง) 

๑๐. เข้าออกหอพักโดยการสแกนบัตร (เฉพาะหอพักเทา-
ทอง 4) 

๑๑. ลิฟท์โดยสาร (เฉพาะหอพักเทา-ทอง 4) 
1๒. โทรศัพท์สาธารณะ 
ห้องบริการส่วนกลางภายในหอพัก 
1. ห้องอ่านหนังสือและทบทวน 
2. ห้องดูโทรทัศน์ 
3. คอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้น 
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่อนุญาตให้น าเข้าไปใช้ในหอพัก 
1. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ประกอบอาหารทุกชนิด 
2. ตู้เย็น 
3. เครื่องไมโครเวฟ 
4. หม้อหุงข้าว 
5. เตาแก๊สปิคนิค 
6. เครื่องซักผ้า 

หมายเหตุ   หากนิสิตน าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาใช้ในหอพัก จะถูกยึดทันทีที่ตรวจพบและจะคืนให้เมื่อ
นิสิตจะกลับบ้านหรือย้ายออกจากหอพักเท่านั้น 

สิ่งที่นิสิตควรเตรียมมา คือ ผ้าปูที่นอน (ขนาดเตียงเดี่ยว ๓ ฟุต) หมอน ปลอกหมอน กุญแจล็อคห้องพัก 
กุญแจล็อคตู้เสื้อผ้า  กุญแจล็อคลิ้นชักโต๊ะเขียนหนังสือและของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็น 
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3.  บริการและสวัสดิการของหอพัก 
1. เจ้าหน้าที่หอพัก ดูแลและให้บริการด้านสวัสดิการนิสิต ให้ค าปรึกษา ตลอด 24 ชั่วโมง 
2. นิสิตรุ่นพี่ช่วยงานหอพัก  ดูแลและให้ค าแนะน า ตลอด 24 ชั่วโมง 
3. พนักงานรักษาความปลอดภัยประจ าหอพัก  ตลอด 24 ชั่วโมง 
4. พนักงานและเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดประจ าหอพัก ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. 
5. ประตูหอพักเปิดเวลา 05.30 น. และปิดเวลา 22.30 น. 
6. บริการยาสามัญประจ าบ้าน 

นิสิตที่ประสงค์จะสมัครอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย โดยกรอกข้อมูลจองหอพักผ่านระบบรายงานตัวออนไลน์ (นิสิตที่
ด าเนินการตามขั้นตอนในระบบรายงานตัวออนไลน์และจองหอพัก จะได้หอพักทุกคน)  

ก าหนดวันเข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย  จะแจ้งให้ทราบประมาณกลางเดือนกรกฎาคม 2560 
ทีh่ttp://affairs.buu.ac.th 

***นิสิตควรพิจารณาก่อนกรอกข้อมูลจองหอพักในระบบรายงานตัว*** 
 ๑.  นิสิตที่จองหอพักจะต้องเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยครบ ๑ ปีการศึกษา ๒๕60 (ภาคต้นและภาค
ปลาย) ในภาคปลาย/2560  มหาวิทยาลัยจะเก็บเงินค่าหอพักประมาณเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560   
 2.  นิสิตที่เข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยต้องไม่น าทรัพย์สินมีค่าหรือเงินสด ไปเก็บไว้ภายในหอพักโดยเด็ดขาด
หากสูญหาย  มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบและไม่ด าเนินการแต่อย่างไร    

เมื่อนิสิตช าระเงินค่าหอพักเรียบร้อยแล้ว  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าหอพักทุกกรณี 
ยกเว้นจะได้คืนเฉพาะค่าประกันของเสียหายและค่าไฟฟ้าเรียกเก็บล่วงหน้าห้องปรับอากาศ ให้นิสิตติดต่อขอรับเงิน
คืนในวันสิ้นสุดปีการศึกษา หรือ วันที่ลาออกจากการเป็นนิสิต แต่ต้องไม่เกิน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดปีการศึกษาตาม
ก าหนดการเปิด-ปิดภาคเรียนประจ าปี ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ในวันและเวลาท างานปกติ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.) 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
 
หอพัก 14 (หอพักนิสิตชาย) 038-102222 ตอ่ 1527 
หอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง (หอพักนิสิตชาย) 038-102222 ตอ่ 1542 
หอพัก 15 (หอพักนิสิตหญิง) 038-102222 ตอ่ 1536 
หอพักเทา-ทอง ๒ (หอพักนิสิตหญิง) 038-102222 ตอ่ 1539 
หอพักเทา-ทอง 3 (หอพักนิสิตหญิง) 038-102222 ตอ่ 1541 
หอพักเทา-ทอง 4 (หอพักนิสิตหญิง) 038-102222 ตอ่ 4118 
หน่วยหอพัก กลุ่มงานบริการนิสิต 038-102531 
ส านักงานหอพักเทา-ทอง (ติดต่อได้เฉพาะวันหยุดราชการ
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08:30 - 20:30 น.) 

038-102222 ตอ่ 1512 

 
 

 
หน่วยหอพัก กลุ่มงานบริการนิสิต  กองกิจการนิสิต  

ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

